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avaitės
Įvykiai

Prezidentas Reagan dėl kong
reso opozicijos atidėjo karo 
reikmenų pardavimą Jordanui 
iki kovo mėn., nebent Jordanas 
pradėtų tartis dėl taikos su Iz
raeliu anksčiau.

Sov. S-ga, pagaliau sutikda
ma JAV Europoj raketų išdės
tymu, pasiūlė tuoj pat užšal
dyti jos turimų vidutinės toli- 
našos raketų skaičių Europoj. 
JAV šis siūlymas esąs nepriim
tinas, nes tada Sov. S-ga turė
tų raketų daugiau už JAV.

Maroko karalius Hassan II 
paskelbė vienašališkas kovų su 
Polisario partizanais paliaubas 
ir paprašė J. T. stebėti vakari-

mėn. įvyksianti atsiklausimą dėl 
tos srities ateities.

Indijos min. pirmininkas Ra
ju Gandhi ir Pakistano prezi
dentas Mohammad Zia ul-Haq 
susitarė pradėti pasitarimus pa
sienio saugumui pagerinti ir

Jungtinės Tautos, minėdamos 
savo veiklos 40 m. sukakti, ne

:a paskelbtinos deklaracijos, nes

deklaracijoj

čių klausimas pasiliko neiš
spręstas.

Argentinos prezidentas Raul 
Alfonsin, norėdamas sulaikyti 
dešiniųjų teroristiniais veiks
mais įtariamus 6 karininkus ir

būklę

Valst. sekr. Shultz lapkričio 4

prezidento Reagan pasimatymo

M misteriu Ševardnadze.
Filipinų ginkluotų pajėgų šta

bo viršininkas gen. Fidel \ . Ra-

J. T. visumos susirinkime daly
vaująs Vatikano valst. sekr. kar
dinolas Agostino Casaroli. eida
mas mišių laikyti Vatikano mi
sijoj. nukrito nuo laiptų ir turė-

JAV ir Vietnamas susitarė at
likti bendrus JAV B—52 bombo
nešio nukritimo vietos kasinėji-

Vyskupo Pauliaus Baltakio, 
OFM, kelionės Vokietijoje ir 
jo viešnagė Romoje.
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VERČIA BENDRADARBIAUTI
SU SAUGUMU
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(Tąsa iš praeito numerio)

Slapta susitinka viešbutyje
Nurodytą dieną apie 16 vai. 

saugumietis jau vaikštinėjo ne
toli viešbučio. Man atėjus, pasa
kė, kad pokalbis vyks viešbučio 
antrame aukšte. Į viešbutį jis įėjo 
pinnas. Man liepė užeiti į nuro
dytą kambarį po keletos minu
čių, nes einančius kartu gali kas 
nors pastebėti. Susitikime sau
gumietis Vincas teiravosi, kas 
naujo, klausė, ar kam nors neiš
sipasakojau. Atsakiau, kad nie
kam. Įtikinėjau jam, kad sąžinė 
per visą tą laiką nedavė ramy 
bės dėl to pasižadėjimo. Prašiau 
tą pasižadėjimą sunaikinti, bet 
saugumietis pasakė, kad jo ne
turįs ir kad neverta dėl to jau
dintis.

Toliau Vincas pasakė, kad 
man belieka parašyti savo auto
biografiją, pasirinkus koki nors 
slapyvardi. Viską žadėjo išsiųsti 
i Maskvą ir niekas apie tai

reigas. Pastarąjį iškėlė kaip žmo
gų be veidmainystės, suradusi 
tikrąjį kelią. Tuo tarpu kun. A. 
Svarinską, kun. Sigitą Tamkevi- 
čių, kun. Juozą Zdebskį ir kt. 
apibūdino kaip tarybinės san
tvarkos šmeižikus.

Šis susitikimas užsitęsė apie 
dvi valandas. Išsiskiriant kelio
nės išlaidoms Vincas davė 25 
rub., prieš tai liepęs parašyti, 
kad iš saugumo komiteto aš 
einamiesiems reikalams paė
miau nurodytą sumą pinigų. 
Matydamas mano nerimą dėl 
sutikimo bendradarbiauti, sau
gumietis dar liepė man atva
žiuoti į Vilnių po savaitės, rug
pjūčio 9.

nesužinos.
“Darykit ką norit, 

giau ką nors rašyti 
Nusprendžiau, kad man su jumis 
nepakeliui. Kam aš turiu kankin
tis dėl savo sąžinės priekaištų .

bet dau-

Saugumietis ėmė šaukti
“Tu tikrai kažkam viską išsi

pasakojai! Tikriausia kam nors 
iš kunigų! Jei taip, tai bus ir 
jiems ir tau blogai. Čia jau be 
kalėjimo nebeapsieisim. Juk tai 
paslapties išdavimas! Kaip iš 
tikrųjų yra? Svolačiau. tu kal
bėk! — piktai šaukė saugu
mietis.

Atsakiau, kad sąžinė neleidžia 
rašyti tai, kas priešinga mano 
Įsitikinimams, kad mano auto
biografiją jie ir taip gerai žino. 
Tada saugumietis dar labiau su
pykęs ėmė šaukti:

“Kiek aš dar su tavim čia

įstojimas į seminariją
< garantuotas

Paskirtą dieną vėl išvažiavau 
i Vilnių. Man paskambinus, Vin
cas nurodė, kad pokalbis vyks 
netoli rašytojos Žemaitės pa
minklo esančiame viešbutyje.

Į nurodytą vietą įėjome kaip 
ir visais atvejais: jis pirmas, aš 
po kelių minučių. Klausinėjo 
apie daug ką. Įspėjo mane, kad 
būčiau atsargus Seminarijoje su 
kitais klierikais, kad kokiu nors 
būdu neišduočiau apie bendra
darbiavimą. Išsiskiriant vėl ke
lionės išlaidoms davė 10 rub. ir 
užtikrino, kad dabar mano įsto
jimas Į seminariją esąs garan-

tuotas, kad nereikia graužtis — 
viskas būsią kuo geriausiai. Per 
pirmąsias Kalėdų atostogas ža
dėjo man paskambinti į na
mus. Ir vėl teksią susitikti, nes 
gali iškilti įvairių neaiškumų.

Šis ketvirtasis susitikimas su 
saugumiečiu Vincu Vilniuje 
buvo paskutinis, į kurį aš ėjau 
pagal žodinį iškvietimą. Dau
giau nėjau į panašius susiti
kimus ir ateityje nebeisiu, nes 
tai nesiderina su klieriko sąžine.

Rugpjūčio 10 gavau telegra
mą, kad esu priimtas į Kauno 
Kunigų Seminariją. Niekas — 
nei iš kunigų, nei iš artimųjų 
nenutuokė, kokie sunkūs buvo 
' stojamieji egzaminai“, privertę 
daryti sąžinės kompromisus.

Per pirmąsias Kalėdų atosto
gas, nesulaukęs mano skambu
čio, saugumietis Vincas paskam
bino man į namus. Bet, manęs 
neradęs, namiškiams prisistatė 
kaip geras mano draugas, kuriam 
aš turįs paskambinti.

Supratau, kas per “draugas” 
skambino. Nesulaukęs iš manęs 
skambučio per šias atostogas, 
stengėsi sugauti per kitas, 
vis nerasdavo namuose.

Kaip buvome Darbininke rašę, 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
buvo pakviestas dalyvauti Augs
burgo miesto 2000 metų sukak
ties iškilmėse. Ta proga jis ap
lankė ir lietuviškas kolonijas, 
susitiko su lietuviais kunigais. 
Apsilankė ir pas vokiečių vysku
pus, kalbėjosi įvairiais lietu
viškos pastoracijos reikalais.'

Darbininko redaktorius apsi
lankė kukliame vienuoliškame 
vyskupo kambarėlyje ir pasiin- 
formavo apie jo keliones. Su 
jomis čia ir supažindiname mū
sų skaitytojus.

Augsburgo miesto iškilmėse
. Vysk. P. Baltakis, OFM, iš 

New Yorko išskrido rugsėjo 28. 
Miuncheną pasiekė rugsėjo 29. 
Aerodrome jį pasitiko vysk. 
A. Deksnys su prel. Paulium 
Jatuliu.

Po pietų tuoj išvyko į Augs
burgą, kur buvo iškilmingos pa
maldos Augsburgo miesto 2QOO 
metų sukakties proga. Kartu 
buvo ir jų katedros šventinimo 
šventė.

Augsburgo vyskupas Stemple 
yra didelis lietuvių draugas. Jis 
išlaiko vysk. A. Deksnio įstaigą 
Bad VVorishofene.

Mišias koncelebravo bent keli 
vyskupai. Vysk. P. Baltakį Augs
burgo vyskupas pasisodino ša
lia savęs, tuo ypatingai pagerb
damas svečią iš Amerikos.

Memmingene ir atsidėjo lietuvių 
pastoracijai.

Memmingene gyvena apie 160 
šeimų. Dalis jų yra mišrių. Vys
kupo apsilankymo proga į pa
maldas atėjo kokia šimtinė. Ap
silankė ir evangelikai, nes ten ir 
katalikai ir evangelikai gerai 
sugyvena. Po pamaldų buvo ir 
priėmimai, susitikimai su vietos 
lietuviais.

Memmingene buvo vienas 
priėmimas tik vokiečiam, kurie 
yra lietuvių draugai. Ten daly
vavo ir sesuo vienuolė M. Bau- 
mann, kuri yra įkarusi Nijolės 
būrelį, šio barelio nariai mel
džiasi už lietuvius kalinius, re
mia visus lietuviškus leidinius, 
šelpia Suvalkų trikampio lietu
vius, jiem yra pasiuntę 500 
siuntinių.

Miunchene veikia net lituanis
tinė mokykla, vaikų darželis. 
Ten buvo ir kultūrinė progra
ma su tautiniais šokiais.

bet

Geruoju tai nesibaigs
Tik antro kurso pabaigoje, 

per Velykų atostogas man pakė-

(nukelta į 2 psl.)-

Pas Miuncheno ir Memmingeno 
lietuvius

Rugsėjo 30 vysk. P. Baltakis, 
OFM, aplankė dvi lietuviškas 
kolonijas Memmingeną ir Miun
cheną. Pamaldos Memmingene 
buvo 10 vai., o Miunchene — 5 
v. popiet.

Abi šias kolonijas aptarnauja 
kun. A. Bunga. Jis buvo vokie
čių parapijos klebonas. Išėjęs į 
pensiją, dabar apsigyveno

Lanko Miuncheno kardinolą
Spalio 1 buvo vyskupo pasi

kalbėjimas su Laisvosios Euro
pos radijo korespondentais. Pa
sikalbėjimas buvo perduotas į 
Lietuvą.

Tą pačią dieną lietuvių dele
gacija apsilankė pas Miunche
no kardinolą VVetter. Kartu su 
vysk. P. Baltakiu, OFM, dele
gacijoje buvo vysk. A. Deksnys, 
prel. P. Jatulis, kun. A. Bunga 
ir dvi mergaitės su tautiniais 
drabužiais — Hermanaitė ir 
Barasaitė.

Kardinolas labai nuoširdžiai 
priėmė lietuvius, juos pavaišino 
ir išeinant vysk. P. Baltakiui dar 
padavė vokelį, kuriame buvo 
5,000 DM.

Lietuviai kardinolui įteikė do
vanų — gražią didelę dekoraty
vinę žvakę su Aušros Vartų 
paveikslu, su atitinkamais įra
šais.

terliosiuosi ir aušinsiu burna?! 
Aš tau jau ne kartą sakiau, kad 
jei tu mums nedirbsi pagal pa
sižadėjimą. tai tavo likimas bus 
nepavydėtinas: būsi sunaikintas

karių lavonų.
Jordano karalius Hussein tarė

si su PLOpirmininku Yasir Ara- 
fat dėl palestiniečių vaidmens 
taikos derybose su Izraeliu. JAV 
ir Izraelis siekia, kad PLO, prieš 
pradėdama pasitarimus, viešai 
deklaruotų savo pasitarimą J.T. 
tuo reikalu priimtom rezoliuci
jom ir sutiktų su Izraelio bu
vimu, bet Arafat griežtai tokius 
reikalas imtis atmetė ir pareiškė, 
kad be PLO jokios dary bos dėl 
taikos Art. Rytuose nebus ima-

Prezidentas Reagan y ra numa
tęs regioninius konfliktus Afga
nistane, Angoloj. Kambodijoj, 
Etiopijoj ir Nikaragvoj padaryti

Nusprendė parašyti 
autobiografiją

Šiame susitikime aš buvau iš
laikytas vėl apie tris valan
das. Jaučiausi nerviškai labai su
krėstas. Matydamas, kad gali 
blogai baigtis ir. norėdamas 
būti kunigu, nusprendžiau para
šyti autobiografiją, pasirinkti 
slapy vardį, bet vykdyti negalvo
jau.

Pagaliau parašiau autobiogra
fiją. Tada saugumietis liepė pa
sirinkti slapyvardi. Kai ilgai 
nesugalvojau, jis pats pasiūlė 
“Vyturio” slapyvardį. Saugu
mietis liepė parašyti raštišką 
pasižadėjimą, kuriame nurodo
ma. kad l>et kokius pranešimus, 
skirtus saugumui, pasirašysiu 
“\ yturio slapyvardžiu. Visa 
tai irgi reikėsią išlaikyti paslap
tyje. Susitikimo pabaigoje Vin
cas pareiškė, kad rugpjūčio 2 
reikės susitikti Vilniuje. Davė 
namų adresą ir telefono nume
rį-

Pas Miuncheno kardinolą^ Iš k. vysk. Antanas Deksnys, Hermanaitė, kardinolas J. 
VVetter, Barasaitė, vysk. Paulius Baltakis, OFM.

ARTĖJA JUNGTINIŲ TAUTŲ 
IŠBANDYMO DIENA

tojų palikti savo kaimus, atsisa
kyti savo gyvenimo būdo ir 
bėgti į Pakistaną. O 
reiškiniai ir sudaro 
elementus.

Pas Stuttgardo lietuvius
Spalio 2 išvyko į Stuttgardą, 

kur gyvena kun. K. Senkus ir ap
tarnauja ten esančius lietuvius. 
Apylinkėse gyvena apie 30 - 40 
šeimų.

Spalio 3 su kun. K. Senkum 
aplankė Stuttgardo - Rottenbur- 
go vyskupijos kuriją. Paties vys
kupo nebuvo. Juos priėmė užsie
niečių reikalams berlynietis ku
nigas Adams, pats buvęs rusų 
nelaisvėje. Labai gerai atjaučia 
lietuvių padėtį, gerai kalba ang
liškai ir prašė siųsti visą infor
macinę medžiagą.

Tą pačią dieną su kun. B. Liu- 
binu aplankė Speyerio vyskupą 
Schlemback, kuris labai gerai 
susipažinęs su Lietuvos padėti
mi, yra studijavęs su vysk. P. Ra
manausku. Šiam vokiečių vysku
pui nunešė atviruką, kur buvo 
pavaizduotas vysk. P. Rama
nauskas su kalinio drabužiais. 
Kun. B. Liubinas dar į vokiečių 
kalba išvertė visą vysk. P. Ra
manausko gyvenimo aprašymą. 
Draugiškoje nuotaikoje pasikal
bėjo gerą valandą, (p.j.)

(Bus daugiau)

visi tokie 
genocido

Izraelio min. pirmininkas Shi- 
mon Pėrės esąs pasiūlęs Jorda
no karaliui Hussein bendrai val
dyti Izraelio okupuotą vakarinį 
Jordano krantą ir pažadėjęs su
teikti ten gyvenantiem palesti
niečiam autonomiją.

100,000 Londono gyventojų.

vimosi lenktynes, surengė pro
testo eisena Londono gatvėm.

Vėl susitinką Vilniuje
Pasirinktą dieną anksti rytą 

išvažiavau iš Alytaus į Vilnių. 
Susitikom prie “Gintaro" vieš
bučio. Čia jis vėl pirmas įėjo į 
paskirtą kambarį.

Saugumietį Vincą domino ma
no laikysena. Klausinėjo apie 
mano pažintį su uoliais kuni
gais, jo vadinamais “ekstremis
tais“. Teiravosi, ką aš girdėjęs 
apie ekskunigą Starkų. Sidabra
vo parapijoje metusi kunigo pa-

Per šešerius metus J.T. vengė 
kalbėti apie Sov. S-gos invazi
ją Į Afganistaną, nes nenorėjo 
erzinti nuolatinio Saugumo ta
rybos nario. Jei kada ir buvo už
simenamas Afganistanas, tai tik 
buvo drįstama minėti svetimos 
kariuomenės buvimą Afganis
tane.

Bet pereitais metais J. T. Žmo
gaus teisių komisija nusprendė 
realiai pažiūrėti j šį reikalą ir. 
nepaisydama didelio Sov. S-gos 
ir jos satelitų priešinimosi, pri
ėmė rezoliuciją, reikalaujančią 
paskirti specialų įgaliotinį žmo
gaus teisių būklei Sov. S-gos 
okupuotam Afganistane ištirti.

43 narių komisija tokiu įga
liotiniu išrinko žymų Austrijos 
profesorių Felix Ermacora, kurio 
paruoštus ankstyvesnius prane
šimus apie žmogaus teisių būk
lę Pietų Afrikoj ir Čilėj Sov. S- 
ga be jokių rezervų labai iš
gyrė. Bet Ennacorai pradėjus 
tirti žmogaus teises Afganistane, 
sovietai jį pradėjo vadinti naciu, 
tik. žinoma, tai neišgąsdino pro-

fesoriaus.
Negavęs iš sovietinio vasalo 

leidimo ištirti tą reikalą pa> 
čiam Afganistane, pro f. Erma
cora aplankė afganų pabėgėlių 
stovyklas Pakistane ir apklau- 
sinėjo daugybę žmonių. Paruoš
tu savo pirmuoju pranešimu jis 
labai sunkiai apkaltino Sov. S-gą, 
bet šis jo pranešimas nerado jo
kio atgarsio nei J.T. nei media.

Bet šiais metais komisija nu
tarė pagirti prof. Ermacora už 
atliktą darbą ir pavedė jam pa
ruošti antrą pranešimą ir įteikti 
jį J.T. visumos susirinkimui lap
kričio mėn.

Pagal slaptas Valst. depar
tamento žinias antrasis praneši
mas esąs dar griežtesnis už 
pirmąjį ir apkaltinsiąs Sov. S- 
gą už genocidą Afganistane. 
Profesorius aplankęs sužeistuo
sius ligoninėse ir įsitikinęs, kad 
sovietai naudoja naujus ir bai
sius ginklus prieš civilinius gy
ventojus, kad jis naikiną gen
čių socialinę struktūrą, kad pri
vertę visą ketvirtį krašto gvven-

Dar pranešimui 
džius, sovietų propaganda pra
dėjo jį pulti kaip pagamintą 
ČIA virtuvėj. Bet iš tikrųjų nei 
JAV nei kitų Vakarų valstybių 
ambasados, nenorėdamos na-

nepasiro-

kenkti pranešimo objektyvumui, 
jokių informacijų profesoriui 
Ermacora nedavė.

Tad netrukus pirmą kartą 
J.T. istorijoj visumos susirinki
mas, iki šiol buvęs taip jautrus 
sovietinėm manipuliacijom, bus 
priverstas nagrinėti autoritetin
gą pranešimą, apkaltinantį Sov. 
S-gą genocidu.

PREMIJA A. TAŠKŪNUI
Pasaulio Lietuvių Katalikų 

Bendrijos premija visuomenės 
veikėjui, išskirtinai pasižymėjo 
šiam lietuvybės ir krikščionybės 
idealų skiepijimu ir platinimu, 
šiais metais yra paskirta Austra
lijoje gyvenančiam Algimantui 
Taškūnui.

Algimantas Taškūnas yra Tas
manijos universiteto lektorius, 
pabaltiečių žurnalo anglų kalba 
“Baltic News" redaktorius, savo 
visuomenine veikla pasireiškian
tis tiek lietuvių, tiek kitataučių 
tarpe. Yra daug pasitarnavęs 
supažindinant kitataučius su 
Lietuva ir jos dabartinėmis

problemomis.
Algimantas Taškūnas yra su

organizavęs “Belaisvių Bičiu
lių" krikščionių ekumeninę drau
giją. kurios nariai meldžiasi už 
sąžinės kalinius Sovietų Sąjun
goje, jiem rašo laiškus, supažin
dina visuomenę su jų likimu, 
reikalauja jų išlaisvinimo. "Be
laisvių Draugija” dabar jau tnn 
savo skyrius ne tik visoje Aust
ralijoje, bet taip pat Naujo
joje Zelandijoje. Didžiojoje Bri
tanijoje. Suomijoje, ne. kai ku
riuose Afrikos kraštuose. Drau
gija daug pasitarnavo lietu
vių sąžinės be laisvių tragiško li
kimo iškėlimui.
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Kalbame apie spaudos draudimą pereitam šimtmetyje ir 
kaip lietuviai guldė galvas už spaudos laisvę.

Kalbame apie šių dienų spaudos draudimą ir kaip vėl lietuviai 
tėvynėje herojiškai aukojasi dėl spausdinto žodžio tiesos ir 
laisvės.

Kodėl laikraštis toks svarbus žmonėms, tautoms, valstybėms, 
organizacijoms? Kodėl laikraščiai vieni pačioj jaunystėj pri
trūksta oro ir uždūsta, o kiti sulaukia žilos senatvės?

Atsakant į pirmąjį klausimą, tenka pastebėti, kad laikraštis 
yra žmonių akys, kurios mato ir ausys, kurios girdi. Jis yra 
žmonių mintys ir jausmai. Laikraštis papildo ir praturtina žmonių 
gyvenimą, nurodl kelią ir pažymi gairėmis. Laikraštis jungia 
žmones, stiprina jų ryšius. Ir tik tas laikraštis, kuris yra rei
kalingas ir būtinas žmonėms išlieka tol, kol pati bendruome
nė yra gyva.

Laikraštis yra gyvas organizmas, gaunąs gyvybės syvų iš 
bendruomenės, kuriai jis tarnauja ir kurį toji bendruomenė į- 
pareigoja atlikti minėtas funkcijas, matyti ir pramatyti, girdėti ir 
įspėti, mąstyti ir patarti, išklausyti ir vadovauti. Be to bend
ruomenė prašo dalintis džiaugsmais, laimėjimais, prašo pa
guodos liūdesy, kartu švęsti šventes . .. Laikraščio redaktoriai 
ir bendradarbiai negali būti atitrūkę nuo bendruomenės. Jie 
turi kalbėti tų žmonių kalba, kuriems jie tarnauja, turi būti 
jiems suprantami. Pasitikėjimo ir meilės ryšiai užtikrina laik
raščio ateitį.

Kad Darbininkas švenčia 70 metų sukaktį, yra ženklas, jog 
jis ištikimai vykdo savo uždavinį: teikia skaitytojams informaci
jas, skleidžia krikščionišką — tautinę mintį, jungia lietuvius 
bendriems, išeivijai skirtiems uždaviniams ir yra pavergtos 
tautos balsas.

Sveikindamas Darbininką šios brandžios sukakties proga bei 
reikšdamas nuoširdžią padėką redaktoriams ir bendradarbiams ir 
leidėjams, linkiu dar ilgus metus tarnauti lietuvių tautai ir 
Bažnyčiai.

Su gilia pagarba

PAULIUS A. BALTAKIS, O.F.M.
Vyskupas Lietuviams Katalikams už

Lietuvos ribų

lūs ragelį Vincas klausė, kodėl 
aš jam nepaskambinęs. Atsakiau 
jo nepažįstąs ir nenorįs turėti 
su juo jokių reikalų. Saugumie
tis pagrąsino, kad tai geruoju 
nesibaigsią. Tada aš padėjau 
ragelį, nesileisdainas į jokias 
kalbas.

Iškvietė pas tardytoją
1980 gegužės 27 gavau oficia

lų pranešimą iš Vilniaus valsty
binio saugumo. Jame buvo nu
rodyta, kad esu kviečiamas liu
dininku gegužės 28 d. 10 vai. 
pas tardytoją Balčiūną.

Dideliam mano nustebimui 
saugumo rūmuose vėl pasirodė 
saugumietis Vincas, o ne tardy
tojas Balčiūnas. Aš tuoj pareiš
kiau:

“Esu iškviestas ne pas jus, o 
pas tardytoją Balčiūną. Ko Čia 
jūs atėjote? — paklausiau jį.

Saugumietis koliojasi
“Tu ką, snargliau, rupūže! Ne

nori jau pažinti manęs?! Spėjai 
jau pamiršti tai, ką buvai pa
žadėjęs Alytuje! Nurodinės jis 
čia man, piemuo! Kalbėsi su ma
nimi ir su tardytoju Balčiūnu”.

“Prašau nesikolioti. Jei kolio- 
sitės, su jumis nekalbėsiu!”

“Žiūrėk, kaip tave išauklėjo 
visokie Svarinskai ir tamkevi- 
čiai. Tu jau pasidarei labai di
delis ponas ir nenori visiškai 
su mi/mis kalbėtis”, — ironiza
vo saugumietis.

Tardymas užtruko vieną va
landą. Tardytojui Balčiūnui rei
kalaujant ir gąsdinant išmetimu 
iš seminarijos, po tardymo pro
tokolu pasirašiau.

Saugumiečiai vėl “auklėja
Jam išėjus, vėl “auklėjo” sau

gumiečiai. Teiravosi, kas daugiau 
per spalio šventes himno metu 
sėdėjo. Atsakiau, kad nemačiau. 
Klausė, ko važiavęs pas kun. Al
fonsą Svarinską ir S. Tamkevi- 
čių, ką ten kalbėjomės. Atsakiau, 
kad čia mano sąžinės reikalas.

Tada vienas iš jų ėmė šaukti, 
kad tokiems, kaip aš nevieta 
Seminarijoje nes ten ir bręsta 
tokie, kaip Svarinskas. Tamke- 
vičius. Liepė man rašyti pasiaiš
kinimą dėl visų tų “nusikalti
mų”, padarytų Seminarijoje per 
tris metus. Rašyti kategoriš
kai atsisakiau, nes nelaikiau tai 
nusikaltimais.

Išsiskiriant pasakė, jog būsią 
blogai, jei nevykdysiu tai, ką pa
žadėjau. Ir jei toliau save taip 
vesiu, teks palikti Seminariją. 
Sakė, kad vasarą teksią dar su
sitikti.

Saugumas norėjo įbauginti
Iš viso tą dieną saugumo 

rūmuose buvau išlaikytas pen
kias valandas. Pagrindinis iš
kvietimo tikslas ne tiek tardy
ti dėl Janulio bylos, kiek įbau
ginti mane. Mane “auklėjo” tar
dytojas Balčiūnas ir dar keturi 
saugumiečiai.

Jums viršininke, ir visiems

: VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 LąritfteM Road, Kast 
Northporth, M.Y. 11731. Tai. 515 333*3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 515 757-2571. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
M - 51 114th SL, Rlchmond HMi, M.Y. 11418. Tek 715 441 • 2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HigMand Bfvd., galima (atgyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, battlnukų, medaus, (vairių suvenyrų.

SHAUNS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jąmaica Avo. (prie Forest 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 295 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Totaeira, Jr. laidotuvių direktorius, Now- 
ark otffce: 426 Lafayette SL (Cor. Wlison Avo.), talaf. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

KENFIELD TUNERAL HOMES — Beach Memoriai Chapel, 301 Coroy 
Avo., St. Petorsburg Beach, FL 33705. 813 360 - 5577. Pasadona 
Memoriai Chapel, 200 Pasadona Avė. S., St. Petorsburg, FL 33707. 
813 345-9393.

JUOZO ANDRIUšlO Real Estato, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Tolof. 847-2323 
(namų tolof. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio klljentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavom. 
1883 Madlson SL, RWgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securttles Ine., One State St. Ptaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commoditles, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti i RA planus ir tax sheiters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

Spalio 24 Mississippi upės 
Belle Chasse uoste pasikartojo 
i Simo Kudirkos dramų panašus 
įvykis. Tą dieną iš į uostą 
plaukiančio sovietų prekybinio 
Maršai Kanev laivo nušoko so
vietų jūrininkas ir išplaukė Į 
krantą, Kur jį sugavo pasienio 
sargybiniai ir laivu siekė grą
žinti į soveitų laivą, bet jūrinin
kui pavyko ir antrą karta nu
šokti ir išplaukti į krantą. Si 
kartą bent keli sovietu jūrinin
kai privertė bėglį grįžti į laivą, 
įsikišęs vaist. departamentas pa
reikalavo. kad jo atstovui būtų 
leista netrukdomam pasikalbėti 
su bėgliu. Sovietai su tuo sutiko, 
o jūrininkas Miroslav Madvid 
nutarė grįžti į Sov. S-gą.

Tanzanijos prezidentas Julius 
K. Nyerere, valdęs kraštą nuo 
valstybės įsisteigimo pra
džios, atsistatydino. Jo vieton 
buvo išrinktas vienintelis kraš
tą visą laiką valdžiusios parti
jos kandidatas Ali Hassan 
Mvvinyi.

Afganistano vyriausybės radi
jas paskelbė, kad partizanų pa
leista raketa pataikė į Herat 
miesto mečetę ir užmušė 14 
ir sužeidė 78 įmones.

Sov. S-ga pasiūlė sustabdyti 
centriniam Sibire radaro įrengi
mų statybą, jei JAV atsisakys 
sumoderninti savo radaro

Britanijoj ir Gren
landijos saloj. JAV ma
no, kad sovietų Abalakovo ra
daro stotis yra ankstyvaus at- 
skrendančių raketų įspėjimo 
stotis, kurių statymas buvo 
draudžiamas pagal 1972 sudary
tą priešbalistinių raketų su
tartį.

Naujojoj Zelandijoj pradeda 
kilti įtampa tarp kraštą valdan
čių europiečių kilmės gyven
tojų ir salos autochtonų. Maori 
genties gyventojų, kurie sudaro 
tik 12 proc. krašto gyventojų 
ir yra diskriminuojami.

Spėliojama, kad sovietai iš
leis fiziko Andrei D. Sacharo
vo žmoną Jeleną Bonner gydytis 
į užsienį. JAV', neturėdamos tuo 
reikalu jokių konkrečių įrody
mų, sovietų žygį sveikina ir 
kartu reikalauja, kad ir paties 
Sacharovo tremtis būtų nutrauk
ta ir kad jam būtų leista lais
vai gyventi.

Portugalijos prezidentas Anto- 
nio Ramaiho Eanes pavedė par
lamento rinkimus laimėjusios 
socialdemokratų (dešiniosios) 
partijos vadui Anibal Cavaco 
Silva sudaryti ministerių kabi
netą.

Kanados Quebecko provin
cijos arkivyskupas ir Kanados 
primas kardinolas Maurice Roy 
mirė ilgai sirgęs ir sulaukęs 80 
m.

Spauda yra pats svarbiau
sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ją savo auka!

Spaudos konferencijoje VVashingtone iš k. Antanas Mažeika 
— koalicijos konstitucinėms teisėms ir saugumui ginti pir
mininkas, generolas, dabar anglikonų kunigas, John B. Me
dalis ir estų Tautinės tarybos narė Mari-Ann Rikken. Visi rei- 
kal avo, kad kongresinės komisijos tyrinėtų nelemtą OSI 
veiklą.

Pakvietė vyresnį pareigūną
Matydamas, kad aš nenoriu 

su juo kalbėtis,pykstu, Vincas 
telefonu pakvietė kitą, pavardės 
nepasisakiusį saugumietį, matyt 
vy resnį pareigūną.

Pastarasis atsinešė kažkokius 
popierius, turbūt mano bylą, ir 
pradėjo vardinti Seminarijoje 
padarytus “nusikaltimus”. Pir
masis nusikaltimas”, kad aš šv. 
Juozapo dieną 14 min. skaičiau 
savo kurso referatą apie Rūpin
tojėlį ir Vytį.

Supratau, kad kurse ne aš viena 
buvau užverbuotas, dar kažkas 
yra, kuris uoliai informuoja 
saugumo organus..

Kaltina už laiškus kaliniams
Antras — kad parašiau politi

niam kaliniam: laiškus. Iš de
šimties kaliniam parašytų laiš
kų tik viena Nijolė Sadūnaitė 
gavo,nes ji buvo jau tremtyje. 
Visi kiti buvo sulaikyti Vilniaus 
saugumo. Ypač saugumiečiams 
nepatiko Velykinis pasveiki
nimas:

“Mielas broli (sese) Kristuje, 
Kristaus kryžiaus istorija nesi
baigia Jo mirtimi. Pro kapą tu
rime žiūrėti ir galvoti apie galu
tinę pergalę ir kryžiaus trium
fą” (Šv. Velykos, 1979 m.).

Perskaitęs laišką, adresuotą 
Viktorui Petkui, nepažįstamas 
saugumietis paklausė, dėl ko aš 
jam rašiau sveikinimą. Juk jis 
man nėra joks giminė. Atsa
kiau, kad jis man dvasios bro
lis ir kad kataliko pareiga su
šelpti kalinį maistu, drabužiu 
ar bent laišku.

“Tu negalvok, kad mes esame 
kvaili ir nesuprantame, kas yra 
toje religinėje mintyje paslėpta. 
Kokios, po velnių, tu pergalės 
ir triumfo linki tam “bandi
tui"! — nervinosi saugumietis.

Ir, kiek galėdamas, saugumie
tis juodino Viktorą Petkų, Petrą 
Paulaitį. Kai bandžiau jam prieš
tarauti, liepė man nutilti. Pana
šiai ir mano tėvą išvardino 
“banditu”. Sakė, kad ir aš jų 
pėdomis seku.

Ar atnešdavo į seminariją 
pogrindžio spaudos?

Po to įėjo tardytojas Balčiūnas. 
Jį domino klausimai: ar aš pažįs
tąs Anastazą Janulį, ar jis neat- 
veždavo į Seminariją pogrindi
nės spaudos? Atsakiau, kad ar
timai nepažįstu, tik girdėjęs 
apie jį, ir kad į Seminariją nie
kada jis nieko nebuvo atvežęs.

Tardytojas pyko, grasino bau
džiamuoju straipsniu už mela
gingus parodymus. Tvirtino, kad 
Janulis prisipažinęs, jog man į 
Seminariją atveždavęs pogrin
džio leidinių. Viską paneigiau.

saugumo darbuotojams noriu 
priminti SNO Visuotinės žmo
gaus teisių deklaracijos, priimtos 
1948 m. gruodžio 10 d., 12 ir 
20 straipsnius, kuriuos pažeidė 
saugumietis Vincas Platinskas 
bei kiti jūsų darbuotojai:

Negalima kėsintis 
į kito gyvenimą

12 straipsnis skelbia, kad “ne
galima savavališkai kištis į nė 
vieno žmogaus asmeninį ir jo 
šeimos gyvenimą, negalima kė
sintis į korespondencijos slaptu
mą arba į jo garbę ir reputa
ciją. Kiekvienas žmogus turi tei
sę, kad įstatymas jį saugotų nuo 
tokio kišimosi arba tokių pasi
kėsinimų”.

20 straipsnio 2-oje dalyje skel
biama: “Niekas negali būti ver
čiamas stoti į kokią nors orga
nizaciją”.

Prašau ir reikalauju
Baigdamas šį atvirą laišką 

jums, Viršininke, prašau ir rei
kalauju:

1. 1977 m. birželio mėn. para
šytą mano pasižadėjimą bendra
darbiauti su valstybės saugumo 
organais laikyti negaliojančiu, 
nes buvo panaudota moralinė 
prievarta,

2. nešantažuoti ir neversti 
bendradarbiauti su saugumu 
jaunuolių, trokštančių būti 
kunigais,

3. leisti Lietuvos vyskupams 
valdytojams ir Seminarijos va
dovybei laisvai, nepriklausomai 
nuo Religijos reikalų įgaliotinio, 
spręsti apie kandidato į kuni
gus tinkamumą,

4. palikti visišką laisvę kiek
vienos vyskupijos vyskupui ar 
valdytojui laisvai paskirti ar iš
kelti kunigą į bet kurią para
piją.

Kreipdamasis į jus, remiuosi 
LTSR Konstitucijos 47 straips
niu, kuris leidžia pateikti valsty
bės organams pasiūlymus, kriti
kuoti trūkumus.

Kiauklių klebonas 
kun. Rokas Puzonas 

Kiaukliai
I984.XII.25

— Dr. Vytautas Dambrava. 
Venecuelos lietuvių veikėjas, 
rengia arkivysk. Teofilio Matu
lionio monografijos “Nemarus 
mirtingasis“ ispanišką vertimą. 
Monografijos autorius — kun. 
Pranas Gaida, išleido Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademija. Dr. 
V. Dambrava praėjusiais metais 
ispaniškai parengė šv. Kazimiero 
biografiją, kuri Venecueloje ir 
kitur buvo platinama kazimieri- 
nių metų proga. *

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad. 
1:05 - 3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 
234 Sunlit Dr., VVatchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

Vasolino A MEM0BIALS
66-86 80 ST MIDDLE V1LLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MUSU VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

1933 +1976

1

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond Hili, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (718) 441 - 0909
Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Jaunųjų šuoliai
Kultūros Židinyje Brooklyne 

svečiavosi Toronto tautinių šokių 
ansamblis Gintaras. Lapkričio 2 
Laisvės Žiburio rudens koncer
te ansamblis atliko gražią pro
gramą, kuri dar ilgai bus prisi
minta. Koncertas sutraukė daug 
jaunimo. Sakoma, kad jaunimas 
vengia lietuviškų salių, kad nesi
domi lietuviška veikla. Čia buvo 
priešingai, — buvo pilna lietu
viško jaunimo!

Ir kodėl čia susirinko daug 
jaunimo? Todėl, kad programą 
atliko jaunimas, kad ta progra
ma buvo verta dėmesio ir pakili. 
Tai ir sutraukė jaunuosius ateiti 
ir pasidžiaugti sava lietuviška 
šeima.

Toronto Gintaras Kultūros 
Židinyje mus maloniai nuteikė 
bent keliais atžvilgiais. Pirmiau
sia — visiems malonu matyti 
gražų jaunimą. Tai savaime kelte 
kelia visus, kažkaip nuskaidri
na ir vyresniuosius. Štai ateina 
jaunosios pajėgos ir vėl pratęs 
mūsų tautinę, kultūrinę veiklą!

Svečiai tikrai pakiliai atliko 
savo programą. Jie nesigailėjo 
darbo, kad pasiektų forminio 
ryškumo, forminio lankstumo. 
Kaip greitai keitėsi šokiai, kaip 
sukosi poros, atėjo ir išėjo jų 
jaunos gretos, paly dėti muzikos, 
savo orkestro.

Ir savo daina atsirėmė i lietu
viškas dainos tradicijas. Čia 
buvo liaudies dainos ir lietuviš
ka konservai vi estradinė muzi
ka.

Džiugino ir jų didelė gausa. 
Čia buvo atvykę vy resnieji to 
ansamblio nariai, iš viso apie 50 
asmenų. Jaunesnieji pasiliko To
ronte. Įjungdami jaunuosius, pa
mažu juos pripratina prie an
samblio tradicijų, labiau pake
lia forminį atbaigimą, nes jau
nesnieji turi progos pasisavinti 
vyresniųjų technikinius savu
mus.

Džiugino mus ir jų jauni va
dovai, kiti net Kanadoje gimę. 
Jie neišsibarstė, bet atėjo Į 
ansamblį ir čia nuoširdžiai kul- 
tyvuoja lietuvišką meną.

Džiugino ir jų apimtis — dai
nuoja, šoka ir groja. Viskas 
lanksčiai surepetuota, kad būtų 
žiūrovui lengviau sekti ir pasi
džiaugti jų triūso vaisiais.

Žiūrovai nesigailėjo plojimų 
— nuoširdžiai juos sutiko ir pa-, 
lydėjo. Tos paramos ir pripa
žinimo ansamblis labai reikalin
gas. Tai skatina juos dirbti, nes 
yra pastebėti ir įvertinti.

Kad ansamblis galėtų augti, 
reikia sudaryti sąlygas jam ke
liauti su gastrolėmis. Koncertai 
pakelia ansamblio nuotaiką ir 
lygį. Čia New Yorke didesnius 
koncertus surengėa tik Laisvės 
Žiburys. Romas Kezys, Laisvės 
Žiburio vedėjas, mano, kad kur 
kas svarbiau išjudinti jaunimą 
ir visus žmones, negu pasidaryti 
didelį pelną. Ne pelno tikslams 
rizikuojama ir pakviečiami dide
li vienetai. Tai sukelia nemažą 
entuziazmą ir vietinei publikai 
ir ansambliui.

Todėl raginam ir kitas lietu
viškas kolonijas pasikviesti Gin
tarą ir kitus ansamblius. Ir 
Nevv Yorko Tryptinis gali keliau
ti į kitus miestus ir ten atlikti 
spalvingas programas. Tai 
tikrai teigiamai atsilieps į mūsų 
kultūrini gy venimą.

-o-
Gintarui linkime ir toliau ke

liauti ir taip pakiliai puoselėti 
lietuvišką tautinį šokį, dainą, 
muziką. Telkite į savo gretas kuo 
daugiau jaunimo, nes tokie an
sambliai yra ir lituanistinės mo
kyklos. Čia išmokstama labai 
daug, svarbiausia — jaunimas į- 
sijungia j lietuviškąją bendruo
menę, pratinasi prie lietuviškos 
veiklos.

Grakštūs jaunimo Šuoliai! Jie 
pasiliks mūsų atmintyse. Tai tu
ri ir mus paskatinti daugiau 
dėmesio skirti mūsų jaunimui, 
su meile jį visur kviesti ir įjung
ti į visuomeninius darbus.

Sėkmės mūsų jaunimui, kuris 
puoselėja lietuviškąją tautinę 
kultūrą!

Vargonininkų -Muzikų Są
jungos 54-tasis seimas įvyko 
rugsėjo 2 Švč. Mergelės Mari
jos gimimo lietuvių parapijoj, 
Chicagoje. •

Seimo pamaldos
Seimas pradėtas mišiomis, 

kurias aukojo tos parapijos kle
bonas kun. Antanas Zaka
rauskas ir ta proga pasakė pa
mokslą, iškeldamas Vargoninin
kų sąjungos didelę svarbą li
turginiam giedojimui.

Mišių metu giedotos visiems 
gerai žinomos giesmės, G. Ma
žeikienė solo atliko G. Gudaus
kienės — Viešpaties pasaulis, o 
Al. Giedraitienė — A. Vana
gaičio — Sveika Marija. Abi so
listės dar pagiedojo duetą — 
Immaculata, autorius nežino
mas. Vargonais palydėjo tos pa
rapijos vargonininkas Kazys 
Skaisgirys. Solisčių giedojimas 
bei vargonų palyda buvo ge
roje proporcijoje ir skambėjo 
efektingai.

Seimo posėdis
Po pamaldų visi rinkosi į pa

rapijos salę, kur užkandę pra
dėjo seimą.

Atidarymo žodį tarė Sąjungos 
centro valdy bos ilgametis pirmi-

Kaip buvo Darbininke rašyta (Nr. 41, spalio 18), Kre
tingoje buvo nuliedinti trys varpai, kuriuos pašventino Tel
šių vyskupas Antanas Vaičius. Ta proga buvo išleistas toks 
atvirukas, kuris buvo padaugintas fotografiniu būdu. Dar
bininko redakcijai atviruką atsiuntė dr. Jurgis Gimbutas iš 
Arlington. Mass.

VARGONININKŲ - MUZIKŲ SEIMAS

muziką Antaną Liną, vietos pa-JUOZAS STANKŪNAS

ninkas muzikas A. Giedraitis. 
Jis visus pasveikino ir kvietė 
kooperuoti, rimtai apsvarstyti 
visus programoje numatytus 
klausimus.

Seimą sveikino
Parapijos klebonas A. Zaka

rauskas, seimą sveikindamas, 
pareiškė, kad šioje parapijoje 
vargonininkai yra išvystę gra
žią muzikinę veiklą, ir ši veik
la yra labai svarbi parapijos 
gyvenime.

Į seimą atsilankęs vysk. P. 
Baltakis, OFM, pasidžiaugė, kad 
palengva grįžta chorai į bažny
čią ir ateityje turės didesnį 
vaidmenį liturginiame giedoji
me. Vyskupas prašė 1987 ne
rengti Dainų šventės, nes tais 
metais bus minimas Lietuvos 
krikšto jubiliejus. Chorai bus 
kviečiami toje šventėje daly- 
\ auti ir atlikti muzikinę pro
gramą.

Darbo posėdis
Seimui pirmininkauti pakvietė.

CHICAGOJE

Seimas sumanymą patvirtino ir 
tuoj į tokią muzikinę komisiją 
išrinko: K. Skaisgirį, J. Kreivė- 
nė, R. Kliorienę, V. Ralį ir D. 
Viskontienę.

Pirmieji du kandidatai buvo 
išrinkti balsų dauguma, nes jie 
savo rankose turi du svarbius 
šaltinius, — pirmasis perėmė 
tvarkyti prof. J. Žilevičiaus Mu
zikologijos archyvą^ antrasis 
yra lietuviškos muzikos bibliote
kos direktorius. Tą medžiagą 
pats J. Kreivėnas surinko ir, pa
vyzdingai sutvarkęs, padovanojo 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrui. Biblioteka patalpinta 
Jaunimo Centre Chicagoje.

Šios abi institucijos yra sutel
kusius labai daug muzikinės li
teratūros. Tai komisijai nebus 
problemų sudaryti dainų šven
tėms repertuarus.

Sąjungos pavadinimas
Clevelande jaunimo tarpe kilo 

bruzdėjimas prieš Vargonininkų 
Sąjungą ir galvojo kurti naują 
Muzikos draugiją^ Seimui šia 
proga reikėjo tą klausimą iš
spręsti. Kilo karšti ginčai, susi
darė dvi nuomonės, vieni sakė, 
kad reikia palikti seną pavadi
nimą, o kiti — pakeisti, pava
dinti Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Muzikų Sąjunga.

Klausimas buvo atiduotas 
balsavimui. Laimėjo antroji gru
pė, sutrumpintai būtų ŠAL Mu
zikų Sąjunga.

Sąjungos veikla
Centro valdybos narių prane

šimuose nesimatė didesnės veik
los, iš 5 dol. nario mokesčio 
nėra didesnių galimybių kokiai 
veiklai. Dar gerai, kad per metus 
išleido du “Muzikos Žinių” nu
merius. Be aukų ir tai būtų 
neįmanoma.

Nauja valdyba

Į naują valdyba buvo pasiūly
ta 10 kandidatų. Balsų daugu
ma į naują valdybą išrink
ti: Antanas Giedraitis, Rasa 
Paskočimienė, Stasys Sližys, 
Faustas Strolia ir dr. Leonardas 
Šimutis. Į revizijos komisiją 
perrinktas Juozas Stankūnas.

Ilgamečiu! centro valdybos 
pirmininkui Antanui Giedraičiui 
suteiktas “‘garbės nario” ti
tulas.

Mirusieji sąjungos nariai pa
gerbti susikaupimo tylos minu
te.

Eilė sumanymų
Ona Mikulskienė pranešė, kad

(nukelta į 4 psl.)

rapijos choro dirigentą, sekre
toriauti — jaunimo atstovę Ra
są šoliūnaitę - Paskočimienę.

Pirmininko surašyta programa 
buvo priimta su papildymais. 
Įrašyta, kad būtų svarstomi VII 
dainų šventės reikalai, kad būtų 
paskelbti muzikų bei muzikos 
darbuotojų suvažiavimo Cleve- 
lande nutarimai.

Seimo paskaitos
Šiame seime buvo dvi (pa

skaitos Juozas Kreivėnas savo 
paskaitą skaitė anksčiau negu 
buvo numatyta. Skaitė ją prieš 
valdybos pranešimus. Jis anali
zavo išeivijos muzikinę veiklą, 
kaip toje veikloje lietuviai var
gonininkai yra atlikę svarbų 
vaidmenį.

Paminėjo, kad praeityje kuni
gai nemažai prisidėjo prie choro 
gyvavimo, dabar tas dėmesys 
ęsas sumažėjęs, dėl to ir su
menko bažnytinis giedojimas.

Didelę skriaudą padarė, kai 
vargonininkus profesionalus 
pakeitė mėgėjais, asmenimis, 
kurie vos moka pianinu skam
binti. Tie asmenys nieko ne
nusimano apie bažnytinės - li
turginės muzikos dvasią, cha
rakterį bei rimtį. Į bažnyčią 
įsiskverbė labai menka muzika 
ir menkos giesmės. Tai atsiliepė 
ir į dainų šventes, jų meninį 
lygį. Reikia pakelti tų dainų 
švenčių programos lygį, būti
nai reikia įjungti Naujalio, Šim
kaus ir Gruodžio dainų. Reikia 
duoti daugiau laiko pasiruoši
mui, tada pagerės chorų lygis, 
choristai dainas geriau pasisa
vins ir laisviau dainuois.

Prelegentas pabrėžė, kad Lie
tuvių Bendruomenė nesirūpina 
chorų klestėjimu, Kai jiems pri
reikia, tuos chorus sukviečia j 
dainų šventes ir iš tų švenčių 
dar gauna gražaus pelno.

Tie chorai, kurie dar gyvuo
ja, gyvuoja tik chorvedžių ir pa
sišventusių choristų dėka.

Prelegento paskaitą seimo da
lyviai palydėjo gausiais ploji
mais.

CIevelando nutarimai
Vėliau A. Bielskus perskaitė . 

Cjevelande pavasarį įvykusio 
muzikų suvažiavimo protokolą. 
Pasirodo, kad ten padaryti nu
tarimai buvo apgalvoti, verti vi
sų dėmesio, nes tie nutarimai 
nori pakelti ateinančių Dainų 
švenčių orumą ir išlaikyti muzi
kos sąjungos autoritetą.

Muzikinė komisija
Tuoj buvo pasisakyta, kad rei

kia įkurti muzikinę komisiją.

Į ai toks miškas traukęsis per Lietuvos žemę;
* Į I Visi plotai žaliavę pavėne aptemę;

Visos buvę viršūnės vienybėn suspynę, 
Kaip lietuvninkų širdys | vieną tėvynę.

EI lietuviai su medžiais vis zgadoj gyvenę. 
Jaunystėj pasižinę' ir draugėj pasenę.
Lietuvninkas po urvus sausus laužus kūręs. 
Ne lentinės, iš šakų buvę pintos durys. 
Ir nei vieno llemenio lietuviai nekirtę, 
Jėg tik stuobriai papuvę savaime išvirtę. 
Nes ir miškas lietuvį, kaip tiktai galėjęs. 
Taip visados raminęs, visados mylėjęs: 
žvėrim, paukščiais ir vaisiais dengęs ir penėjęs. 
Ir neprietelių mušti griūdamas padėjęs;

m

Sunkioj dienoj duodavęs slaptus nuo baisybių. 
Liūdnoj dienoj paveikslą visokių ramybių 
Linksmoj dienoj daugumą visokių gražybių, 
Kožnam mete dėl kožno — visokių gėrybių.

unkios dienos atėję, žmonės badu mirę. 
Samanas duonon kepę, žieves sriubon virę. 
Taip žmoneles, iš bado žievėm papenėtus. 
Kad užtiksiant pavietais i — ir labai pakrėtus. 
Miškas žmonių pasgailęs, rasa apsiverkęs. 
Aukštas savo viršūnes debesin įmerkęs 
Ir sušukęs: „Broliukai, ginkitės nuo bado! 
Palaiminta toj ranka, ką kirvį išrado !M 
Su ašarom pirmieji truputį praskynę. 
Vaitodami Jų vaikai taip gynę tėvynę; 
Dūsaudami anūkai tuos miškus eikvoję, 
Proanūkiai vežimais miestelin vežioįę;
Po keturias dešimtis vežimų pardavę. 
Džiaugdavęsi, ant dienos po muštinį gavę. 
Medžiai, mat, iš daugybės visiškai atpigę. 
Ir taip ilgai eikvoję, — net kolei pristigę; 
£ tai vis dėl arielkos daugiausia išleidę: 
Visi buvę kaip žydų šeimyna pasleidę.
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lietuvos meno darbuotojų 
rūmai, pradėję dešimtąjį savo 
veiklos sezoną, pakvietė vilnie
čius į Lietuvos liaudies rašy
tojo Juozo Baltušio kūrybos va
karą “Darbas taikai”. Rašytojas 
gausiai susirinkusiem literatū
ros gerbėjam papasakojo apie 
savo kūrybinius planus, pasida
lino mintimis apie literatūros į- 
taką žmogaus asmenybės forma
vimui. Kupiškio etnografinio 
liaudies teatro aktoriai suvaidi
no spektaklį “šienpjovių daina” 
— vaizdelius iš senojo Lietuvos

— Lietuvos “Telefilmas”, pa
sitikdamas M. K. Čiurlionio 
gimimo 110 metų sukaktį, pra
dėjo kurti naują dviejų serijų 
meninį filmą pagal rašytojo E. 
Ignatavičiaus scenarijų “Žalčio" 
karūna”. Režisierius — respub
likos nusipelnęs artistas B. Ta- 
lačka, operatorius — D. Buklys, 
dailininkas — S. Sruogis. M. K. 
Čiurlionio vaidmenį kuria Kau
no dramos teatro aktorius V. Ma
salskis. Dar vaidina respubli
kos nusipelnę artistai L. Zel- 
čius, J. Berūkštytė, A. Šurna, 
E. Pleškytė. Po nufilmuotų sce- kaimo gyvenimo, 
nų dailininko gimtajame name 
Druskininkuose kūrybinė grupė 
persikėlė į Kauną.

— Iš koncertinės kelionės po 
Tolimųjų Rytų miestus grįžo 
respublikos valstybinis akade
minis nasipelnęs dainų ir šokių 
liaudies ansamblis “Lietuva”. 
J is lankėsi Blagoveščenske, Belo- 
gorske, Chabarovske, Južno Sa- 
chalinske ir Vladivostoke. Gast
rolėse ansambliečiai surengė 17 
koncertų.

— Pakruojo knygos bičiulių 
klubo “Akiratis” nariai susitiko 
su žinomais respublikos žurna
listais satyrikais. Kino teatre 
“Svaja” įvyko satyros ir jumoro 
vakaras. Dail. J. Varnas supa
žindino susirinkusius su respub
likos karikatūristų veikla, jų pa- 
siekimais, papasakojo, kap 
gimsta karikatūros. Dail. Z. 
šteinys nušvietė multiplikacinių 
filmų kūrimo problemas ir per
spektyvas respublikoje, pasida-

CENTRAS LEMONTE
Kaip jau buvo pranešta “Li

tas” yra nupirkęs didelį žemės 
plotą su bažnyčia ir pastatais 
Lemonto miestelyje, šalia Chica- 
gos. Tikimasi, kad netolimoje 
ateityje ta vieta taps viena iš 
didžiųjų lietuviškų centrų, o gal 
net ir pasaulio lietuvių cent
ru. Tokios yra Lito vadovų ir 
šio projekto vykdytojų viltys. 
Pirmasis oficialus lietuvių vi
suomenės susipažinimas su šia 
vietove yra rengiamas lapkričio 
24. Tą dieną šioje vietovėje

(De Andreis Seminary church) 
bus aukojamos mišios , bus pa
sakytos kelios kalbos, Lito pre
zidento Vyt. Vebeliūno žodis, ir 
po to kokteilis. Šioje susipaži
nimo šventėje yra kviečiami da
lyvauti visi Chicagos ir apylin
kių lietuviai, o taip pat ir kitų 
vietovių lietuviai, kurie šia 
vieta ir šiuos visu projektu do
misi, kaip būsimu lietuvių cent
ru arba kaip investavimo objek
tu į būsimas statybas.

Lito Inf.

lijo kūrybiniais sumanymais. 
Pluoštą epigramų perskaitė poe- 
tae E. Vaitkus. Linksmų jumo
reskų ir minčių pažėrė žurna
listas R. Tilvytis. Kino teatro 
fojė veikė žinomų respublikos 
karikatūristų darbų paroda.

— Kipro Petrausko, vieno iš 
lietuvių operos meno kūrėjų, 
šimtosios gimimo metinės gruo
džio 22 pramatoma švęsti iš
kilmingai. Jubiliejiniai minėji
mai bus surengti Vilniuje ir 
Kaune, Lietuvos dailės muzie
juje bus atidaryta memorialinė 
ekspozicija, įvyks mokslinė kon
ferencija “Kipras Petrauskas ir 
lietuvių vokalo mokyklos pasie
kimai”, bus sukurtas atminimo 
medalis. Ši data plačiai atsi
spindės Lietuvos valstybinės 
konservatorijos, kitų aukštųjų, 
specialiųjų vidurinių mokyklų, 
respublikos švietimo įstaigų dar
be. Kipro Petrausko gyvenimas 
ir veikla, jo kūrybinis paliki
mas bus plačiai nušviesti res
publikinėje spaudoje, per radiją 
ir televiziją, kino ekrane, leidy
boje. paskaitose.

— Kauno jaunieji rašytojai 
spalio 10 aptarė pirmąsias 
knygas: A. Jankauskytės “Gėlės 
po delnu” ir J. Gimberio “Dar 
pastebėjau”.

— Meno darbuotojų rūmuose 
rugsėjo 23 buvo paminėtos M. 
K. Čiurlionio gimimo 110-osios 
metinės. Vakarui vadovavo 
Valstybinės konservatorijos pro
fesorius, muzikologas V. Lands
bergis. Kaip plėtojamos kompo

zitoriaus kūrybos tradicijos, kai- I 
bėjo Lietuvos kompozitorių są
jungos ' valdybos pirminin
kas, Valstybinės konservatori- Į 
jo* rektorius V. Laurušas, res
publikos liaudies artistas, kom
pozitorius J. Juzeliūnas, šiltu žo- | 
džiu Čiurlionio atminimą ap- 
gaųbė M. K. Čiurlionio kvarte- | 
to primūrijus R. šiugždinis ir 
Kauno dramos teatro aktorė, 
Lietuvos liaudies artistė R- Sta
liliūnaitė, paskaičiusi taip pat 
keletą puslapių iš kūrėjo poeti
nio palikimo. Vakare skambėjo 
nemažai muzikos — 10 fortepi
joninių kūrinių paskambino 
M, K. Čiurlionio pianistų kon
kurso laureatė B. Vainiūnaitė, 
kanoną-omoll ir styginių kvar
teto II d. pagriežė M. K. Čiur
lionio kvartetas. Konservatori
jos mišrus choras (vad. T. Šums
kas) atliko kantatą “De Profun-

— J. Domarkas, respublikos 
liaudies artistas, rugpjūčio 1 -2 
Kislovodske dirigavo J. S. Bacho 
ir L. van Beethoveno kūrinių 
programą*

— Vilniuje vyko IV sąjungi
nis styginių kvartetų festivalis. 
Festivalio dalyviai — Maskvos 
A. Borodino ir D. šostakovi- 
čiaus, Kalinino filharmonijos, 
Lietuvos, Vilniaus ir M. K. Čiur
lionio bei J. Haidno iš Austri
jos styginiai kvartetai, kurių 
koncertuose skambėjo geriausi 
klasikinės kvartetų muzikos pa
vyzdžiai bei šiuolaikiniai šio 
žanro kūriniai. c t v

KOMUNISTŲ PARTIJA 
NULEIDŽIA SPARNUS

PALANGOJE PREKIAUJA
NUOGOS MOTERYS

Vakarų spauda paskelbė, kad 
Palangoje moterų paplūdymyje, 
kur jos nuogos maudosi naktį, 
kuo gražiausiai klesti nelegali 
prekyba —juodoji rinka.

Pajūryje yra vieta, kur maudo
si nuogos moterys. Ten naktį ko
pose pardavinėjami “jeansai”, 
vakariečių kosmetikai, sporti
niai geros kokybės drabužiai. 
Prekyba klesti dėl to, kad į mo
terų maudykles negali užeiti uni
formuoti policininkai.

Palydėję vyrai savo žmonas

į šį turgų, patys laukia, pasi
slėpę už krūmų, o žmonos nuo
gos nueina apsipirkti. Kartais 
turi net valandom laukti, kol 
gali prieiti prie parduodamų 
prekių.

Yra Lietuvoje ir moterų poli
cininkių, bet ir jos turėtų ten 
ateiti nuogos, o kas tada patikės, 
kad ji tarnauja policijoje, kaip 
jie sako — milicijoje.

Žinią paskelbė ir sovietų laik
raščiai, Literatumaja Case-ta, 
ją persispausdino Vakarų spau
da.

VARGONININKŲ - MUZIKŲ 
SEIMAS CHICAGOJE

(atkelta iš 3 psl.)

rūpinasi išleisti savo mirusio vy
ro kūrinius. Galvojama išleisti 
pro f. J. Žilevičiaus monografiją. 
Seimui taip pat pranešta, kad V. 
Marijošius spaudai rengia 
“Giesmės istorinę apžvalgą”.

Nubalsuota nario mokestį pa
kelti iki 10 dol.

Antroji paskaita
Vytauto Strolios paskaita 

buvo puikus seimo posėdžio
užbaigimas. Jis muzikiniais įra-

Po visų darbų buvo pietūs. 
Giedraičių šeima paruošė sve
čiams pusryčius ir puikius pie
tus. Dainininkė Alvina Giedrai
tienė su savo trim dukrom turė
jo nemažai darbo, kol pamai
tino tokią didelę grupę. Už tai 
seimo svečiai nuoširdžiai dėjo- 
ja-

Po pietų daug kas įsigijo J. 
Stankūno naujų gaidų ir nese
niai išleistą kasetę.

Visi skirstėmės su opti-

Sov. S-gos komunistų partijos 
centro komitetas paskelbė naują 
partijos programos projektą, ku
ris pagal įsisenėjusią praktiką 
būsiąs nagrinėjamas partijos 
susirinkimuose ir įmonėse, ir 
kuris vasario mėnesį įvyk
siančiame partijos kongrese 
bus patvirtintas ir taps partijos 
siekimų ir strategijos dokumen
tu, arba partijos programa.

Iki šiol buvo žinomos tik trys 
tokios programos. Pirmoji buvo 
priimta bolševikų partijos 1903. 
Ji ragino nuversti caro režimą 
ir įkurti proletariato diktatūrą. 
Antroji programa buvo priimta 
po 1919 m. revoliucijos ir ragi
no įgyvendinti socializmą. Tre
čioji programa buvo priimta 
1961 ir nubrėžė kelią į galutinį 
komunizmo įgyvendinimą.

Naujasis projektas atsisako 
skambių šūkių ir pagal naujojo 
valdovo Michail Gorbačiovo 
skonį partijos siekimus priderina 
realiam gyvenimui. Projektas 
nežada greitai pralenkti Vakarų 
ir sukurti tikros komunistinės 
visuomenės, nors Chruščiovas 
buvo žadėjęs tai pasiekti 
per vienos kartos laikotarpį. 
Chruščiovas pranašavo, kad 
kapitalizmas žlugsiąs ir kad iki 
1980 JAV pramonės gamyba ir 
darbininkų produktyvumas bū
siąs pralenkta. Naujoji progra
ma vis dar tvirtina, kad kapi
talizmas žlugsiąs, tačiau ir pa
stebėdama, kad jis nuolat su
geba prisitaikyti prie besikei
čiančių gyvenimo sąlygų.

Lietuvos vyčių naujoji centro valdyba. Iš k.: E. Kosmisky, M. 
Lepera, kun. dr. A. Jurgelaitis, OP, pirm. Frank Petrauskas, 
M. Juozėnas, A. Budreckis. Nuotr. D. Bulvičiotės

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOJE
Lietuvos vyčių naujos centro 

valdybos po rugpjūčio mėn. sei
mo pirmas susirinkimas įvyko 
spalio 19 Aušros Vartų parapi
jos salėje, Manhattane. Suvažia
vo per 20 atstovų., Buvo daly
vių net iš Chicagos, Amsterdam 
ir Syracuse, N.Y. ir Connecti
cut. Netrūko ir iš įvairių Penn- 
sylvanijos vietovių.

Centro valdybos posėdžiuose 
dalyvauja taip pat apskričių ir 
kuopų pirmininkai, garbės na
riai bei kiti atstovai.

Visus pasveikino pirmininkas 
Frank Petrauskas. Invokaciją 
sukalbėjo dvasios vadas tėv. An
tanas Jurgelaitis, O.P.

Buvo aptarti įvairūs atlikti 
bei planuojami darbai. Šiuo me
tu vyčiai turi 4 apskritis ir 58

Gorbačiovas sugebėjo savo kuopas 15 valstijų, 
asmenines pažiūras apie sovie
tinį ūkį paversti partijos pro
gramos dėsniais, paskelbdamas, 
kad partijos uždavinys yra dvi
gubai padidinti pramonės gamy
bos potencialą iki šio šimtmečio 
pabaigos ir pakelti 150 proc. 
darbininkų produktyvumą per 
15m.

Iš tikrųjų šios programos pro
jektas yra tik trečiosios parti
jos programos peržvalga, pakei
čianti ideologines hiperboles 
daugiau praktiniais siekimais, 
neš pirmykštės formulės laiko 
bandymo neišlaikė.

Tačiau ir naujojoj programoj 
netrūksta tuščiažodžiavimo tei
giant, kad komunistų partija yra 
pasidariusi “gyvo mokslinio so
cializmo ir darbininkijos nepa
laužiamos teorinės ir praktinės 
harmonijos simboliu”.

Chruščiovo programoj buvo 
nustatyti specifiniai terminai 
komunizmui įgyvendinti tei
giant, kad “visa visuomenė ga
lės pakankamai patenkinti savo 
reikalavimus aukštos kokybės ir 
įvairiais maisto produktais”. 
Bet šis siekimas nebuvo įgyven
dintas, todėl naujasis projektas 
ir nemato tikslo smulkiai išvar
dinti tikro komunizmo tikslų į- 
gyvendinimo terminą.

Ankstyvesniūsios programos 
vaizdavo nesuteptą ir triumfuo
jančios partijos istoriją, o Gor
bačiovo projektas nepagaili kri
tikos visiem, išskyrus Leniną, 
partijos buvusiem vadam.

Vyčių oficialaus organo “Vy
tis” redaktorė Bernice Aviža 
supažindino su žurnalo sunku
mais bei ateities planais. Narys
tės vicepirmininkas Algis Bud-

reckis pateikė jo sukurtą vajaus 
planą pritraukti naujų narių. 
Buvo diskutuojama planuoti se- 
minarą, kurio tikslas būtų su
pažindinti jaunimą su Lietuvos 
kultūra.

Daug laiko praleista apta
riant 1986 metų seimą, kuris 
bus rugpjūčio 7-10 Allentown, 
PA. Seimo rengėjai — centro 
valdyba. Rengimo komiteto pir
mininke išrinkta Elena Šaulytė. 
Seimo programą redaguos Lore
ta Stukienė.

Baigiantis suvažiavimui nu
tarta pasveikinti didelį vyčių 
geradarį bei garbės narį Joną 
Valauską jo 80-to gimtadienio 
proga.

Suvažiavimo šeimininkai — 
Manhattano 12 kuopa — visus 
dalyvius pavaišino ir šiltai 
priėmė.

Kitas centro valdybos susirin
kimas bus Allentown, PA, kovo 
15, 1986.

D. Bulvičiūtė

NEVV HAVEN, CONN.
Vyčiai po 72 seimo

Lietuvos vyčių 52 kuopai te
ko pakelti daug darbo ir rū
pesčių, ruošiant 72-ąjį seimą, 
kuris įvyko rugpjūčio 8 - 11 
New Havene. Tai buvo gana sun
kios dienos, ypač kad seimo me
tu ir temperatūra pakilo iki 90 
laipsnių.

Seimas buvo didelis įvykis 
New Haveno ir apylinkių lietu
viam. Posėdžiai ir vakarinės 
programos buvo gausiai lanko
mos. Seimo užbaigimo mišių 
metu Šv. Kazimiero bažnyčia 
buvo perpildyta. Tiek žmonių 
susirinkdavo gal prieš 20 metų 
Kalėdų ir Velykų šventėse.

Rugsėjo 8 Lietuvos vyčiai 
turėjo savo susirinkimą, prieš 
tai gausiai dalyvaudami lietuviš
kose pamaldose. Choras gražiai 
giedojo lietuviškas giesmes. Kle
bonas kun. A. Karalis pamoksle 
apibūdino religinę ir tautinę 
šventės reikšmę.

Po pamatdų vyčiai susirinko j 
salę. Po maldos klebonas pasi
džiaugė visų bendru darbu ir 
puikiais rezultatais, ragino ir

Šiant seimą ir dirbant,pačiame 
seime. Gautos dar ne visos są
skaitos ir apyskaita dar nepa
ruošta.

Pasitarta kuopos narių išvy
ka, parapijos naudai ruošiama 
plačia gegužine, rudens išva
žiavimais į apskričių suvažiavi
mus ir kitų kuopų renginius. 
Parodytos seimo nuotraukos.

Connecticut LB apygardoj
New Haveno lietuvių parapi

jos mažojoj salėj spalio 10 vy
ko apygardos valdybos narių, 
XI LB tarybos atstovų ir apy
linkių pirmininkų posėdis.

Nutarta Vasario 16-osios mi
nėjimą rengti Hartforde 1986 
vasario 16. Minėjimo rengimo 
darbam vadovauja apygardos 
valdyba. Jai talkina visos apy
linkės. Pagrindiniu kalbėtoju 
pakviestas kon grės manas dar 
neatsakė. Numatomas koncertas 
ir priėmimas.

Minėjimas bus viešas vi
siem. Tikimasi pritraukti ir ne
lietuvių. Apylinkėse minėjimai 
bus daromi kaip įprasta, tik ne 
tą pačią dieną. Aukos renkamos 
Lietuvos laisvinimo darbam.

šais pademonstravo vargoninin
kų nuopelnus Lietuvoje ir išei
vijoje. Girdėjome A. Kačanaus- 
ko, St. Šimkaus, M. Petrausko, 
A. Sodeikos ir J. Kudirkos bal
sus. Jie užrekorduoti senokai, 
tai ir skambėjo blankiai. Toliau 
buvo Šv. Cecilijos choras, Dai
navos ansamblis. Tie kur kas ge
riau girdėjosi. Vargonų muzi
kos įgrojimai buvo įspūdingi. 
Manau, kad reikėtų surasti mū
sų vargonų virtuozų įgrojimų, 
jei kur tokie yra. Tie virtuozai 
būtų — Zenonas Nomeika, Jo
nas Žukas, Albinas Prižgintas.

Bendros pastabos
Seimo posėdis baigtas daina 

‘^Lietuva brangi”. Pirmininkas 
muz. Antanas Linas gerai vado
vavo seimui, jam priklauso visų 
padėka.

Seime iš viso dalyvavo 31 
asmuo. Iš rytinio pakraščio bu
vome keturi: J. Stankūnas, V. 
Strolia iš New Jersey, V. Ralys 
iš New Yorko ir M. Petraus
kienė iš Connecticut valstijos.

mistine nuotaika, su noru labiau
dirbti lietuviškos muzikos labui.

Aš pirmą kartą savo gyveni
me turėjau progos atostogų me
tu nuvykti į Chicagą, kur ap
lankiau lietuviškas institucijas, 
muzikos reikmenų parduotuves. 
Seimo metu teko arčiau susi
pažinti su muzikais aktyvistais: 
su A. Giedraičiu, J. Kreivėnu, 
K. Skaisgiriu, J. P. Mačiuliais, 
pianiste N. Kupstaite, I. T Sera
pinais ir su kitais muzikos dar
buotojais. Visi buvo malonūs 
ir draugiški. Ypač malonu buvo 
sutikti Steponą Bučmį, kuris 
mane apvažinėjo po lietuvių 
vietoves, supažindino su kai 
kuriais kultūros veikėjais, taip 
pat jis įteikė vieną savo para
šytą giesmę (solo arba bendram 
žmonių giedojimui), kad išgravi
ruočiau jos gaidas.

Buvau labai sujaudintas sei
me dalyvavusių jaunuolių. Jie 
visi užsidegę muzikine veikla. 
Tai duoda daug vilties, kad mū
sų nuveikti darbai taip nepra
žus, kad jaunoji karta juos ir 
toliau pratęs.

toliau bendradarbiauti tėvų ir

HARTFORD. CONN.
protėvių krašto pažinime.

Pasidalinta įspūdžiais ruo-

Lietuviškom mokyklom apy-

L.M.K. F. Hartfordo klubo 
veikloj

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Hartfordo klubo valdy
ba birželio mėn. peraiorganiza-
vo ir pasiskirstė pareigomis 
taip: pirmininkė — Dangira 
Budrienė, vicepirmininkė —Jur
gita Kovienė, sekretorė - Sofija 
Alienė, iždininkė — Zita Dap
kienė, ryšininkė — Rasa Kapec- 
kienė.

Naujoji valdyba tęsė toliau vi
sus užprotokoluotus buvusios 
valdybos planus ir užsimojimus. 
Liepos 21 klubo valdyba pa
kvietė nares su vyrais gegu- 
žinėn, kuri įvyko I. ir D. Bud
rių namuose. Rugsėjo 22 klubo 
narės su jų šeimomis nuvyko 
į Putnamo seselių vienuolyną. 
Kun. dr. V. Cukuras aukojo 
mišias. Po to buvo pietūs ir la
bai įdomių skaidrių parodymas. 
Po skaidrių rodyifto Visi vėl su-

ėjo į seselių valgomąjį, kuria
me besivaišindami dar ilgesnį 
laiką pasišnekučiavo.

Rugsėjo 24 Hartforde per 300 
Connecticut gyventojų gavo pi
lietybę. Ta proga Hartford Com- 
manity College patalpose buvo 
suorganizuotos iškilmės. Po iš
kilmių, Imigracijos departamen
to direktoriaus paprašyta, Hart-
fordo Lietuvių Bendruomenė su- 
rengė vaišes naujiem piliečiam. 
Tautiniais drabužiais apsiren
gusios, Moterų Klubo valdybos 
narės atėjo talkon Bendruome
nei Ir pagelbėjo priimti ir pa
vaišinti tokį didelį skaičių nau
jų piliečių.

Spalio 20 Švč. Trejybės baž
nyčioje buvo aukojamos mišios 
už mirusias klubo nares. Per 
paskutiniuosius 5 metus klubas 
nustojo penkių veiklių klubo na-

A.

ST. PETERSBURG, FLA.

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimą Romo Kalantos šau
lių kuopa rengia lapkričio 21, 
ketvirtadienį, 4 vai. popiet Lie
tuvių klube. Inž. Jurgio Mikailos 
paskaita. Dainuos vyrų viene
tas, vadovaujamas muz. Alberto 
Mateikos. Deklamuos Stasys 
Vaškys. Sceną papuoš dail. Jur
gis Juodis. Po minėjimo kavutė. 
Įėjimas laisvas. Mišios už žuvu
sius Lietuvos karius šaulius ir 
partizanus Šv. Vardo bažny
čioje lapkričio 24 d. 1 vai. po
piet. Romo Kalantos šauliai, 
Palangos Jūros šauliai ir Lietu
vos vyčiai dalyvaus su vėliavo
mis minėjime Lietuvių klube ir 
pamaldose bažnyčioje. Moterys 
prašomos dėvėti tautinius dra- 
drabužius. Laukiamas gausus 
visuomenės atsilankymas.

gardoje mokinių nebėra. Lietu
vių kalbos entuziastai nenulei
džia rankų — Hartforde ir \Va- 
terburyje organizuojamos mo
kyklos suaugusiem lietuvių kal
bai pramokti.

Pramatoma suruošti Rytinio 
Pakraščio tautinių šokių šventę 
Hartforde Vainikų dienos savait
galį ar birželio 8.

Pasiūlyta ir pritarta, kad kiek
viena apylinkė išsirinktų po as
menį ar kelis asmenis, kurie 
sektų spaudą, radiją ir televizi
ją, kad reikalui esant būtų gali
ma laiku reaguoti.

Kalbėta apie amerikiečių in
formavimą, LB narių verbavi
mą. Posėdyje nedalyvavo du 
tarybos atstovai ir neatstovauta 
dviem LB apylinkėm. Gal dėlto, 
kad buvo didelė lietaus audra. 
Šiaip apylinkių ir apygardos val
dybos nariai parodė domėjimąsi, 
susirūpinimą ir atsakomybę I.B- 
nei. Kitaip ir būti negalėtų 
— LB šaknys yra apylinkių na
riuose.

Albina Ltpčienė
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Amer. Liet. Tarybos ir JAV vedamą psichologinį karą, keis-
L. Bendruomenės pasitarimai
Čikagoje spalio 19 d., Jauni

mo centre, įvyko pasitarimas 
tarp JAV LB ir ALT atstovų. 
Iš LB į Čikagą buvo atvykę 
naujai išrinktas pirmininkas 
inž. A. S.Gečys ir rašytojas 
V. Volertas; dalyvavo ir LB 
veikėja D. Valantinaitė. Iš ALT 
dalyvavo pirm. T. Blinstrubas, 
inž. Gr. Lazauskas, M. Pranevi
čius, V. Gasparienė, J. Talandis 
ir kun. J. Prunskis.

Apsvarstyti Lietuvių teisėms 
ginti komiteto veiklos planai ir 
jo fondo reikalai bei santykiai 
su kitomis toje srityje veikian
čiomis grupėmis. Svarstytas 
ALTo ir LB-nės sklandesnio 
bendravimo reikalas. Pasitari
mai vyko draugiškoje dvasioje.

Valstybės departamente apie 
Vilniaus katedrą

Valstybės departamentas sa
vo sukviestus įvairių grupių 
atstovus painformavo apie Bu
dapešto konferenciją, kur Hel
sinkio aktą pasirašiusios valsty
bės tarsis kultūriniais reikalais. 
Tame pasitarime dalyvavęs 
Amer. Liet. Tarybos atstovas 
\Vashingtone dr. J. Genys papra
šė. kad Budapešto pasitari
muose JAV delegacija iškeltų 
Vilniaus katedros reikalą. Ją 
konfiskuojant ir paverčiant pa
rodų bei koncertų sale, padary 
ta didelė skriauda Lietuvos žmo
nėms.

JAV advokatu sutartis su 
Sovietu advokatais

Paskelbus žinią, kad J AV advo
katu sąjunga — American Bar 
Association (ABA) — pasirašė 
susitarimą su Sovietų advokatų 
sąjunga. Jungtinio Pabaltiečių 
Amerikiečių Komiteto vardu Al
gis Šilas parašė laišką i "VVash- 
ington Times”, atkreipdamas dė
mesį kaip Sovietų Sąjunga fal
sifikuoja dokumentus, pvz. net ir 
Teisingumo sekretorius Wiljiam 
F. Sirrith yra paskelbęs, kad 
artėjant 1984 m. olimpiadai So
vietų KGB paskleidė falsifikuo
tą neva KKK laišką, kuriuo per
spėjami Afrikos ir Azijos atle
tai, kad jiems atvažiavus j olim
piadą gręstų pavojus. Turint 
galvoje KGB disinformaciją ir 

VVASAGOS JAUNŲ ŠEIMŲ STOVYKLA
Jau treti metai iš eilės Kana

doje, Ontario provincijos viduri
nėje dalyje, prie gražaus Geor- 
gian įlankos ežero krantų, smė
lynuose ir pušynuose paskendu
sioje pranciškonų stovyklavietė
je yra ruošiama speciali stovyk
la šeimom, turinčiom jaunus vai
kučius. Taigi, ir vadinasi Jaunų 
Šeimų Stovykla. Stovyklą orga
nizuoja Prisikėlimo parapijos 
Toronte Jaunų Šeimų sekcijos 
globoje kas metai sudaromas 
specialus stovy klos organizavi
mo komitetas.

Šių metų stovyklą organiza
vo: Žibutė Vaičiūnienė. Nijolė 
Simonav ičienė ir Gabija Pet
rauskienė — visos iš Toronto. 
Stovyklos metu darbelius prave
dė Žibutė Vaičiūnienė; dainavi
mą —■ Nijolė Benotienė; pasa
kų valandėlę — Jūratė Stirbie- 
nė iš Philadelphijos; sportą/ 
žaidimus vaikučiam — Ilona 
Smalenskienė iš Toronto; vaka
rinėmis programomis rūpinosi — 
Ingrida ir Kęstutis Civinskai iš

Laura Rulcšėnaitė iš Clevelando, 3 metų, susidraugavo su 
Vaiva Razgaityte iš New Yorko, 3 metų, Wasagos jaunų šeimų 
stovyklojeKanadoje. Stovyklavo 52 vaikai ir 56 suaugę iŠ 
10 miestų. N’uotr G Petrauskienės

tas yra JAV advokatų kolabora
vimas su advokatais tokios netei
singos sistemos, kaip Sovietų 
Sąjunga.

Sąjūdis išlaisvinti 
Gajauską

Energingai pradedantis veikti 
CREED (Christian Rescue Ef- 
fort for Emancipation of Dis- 
sidents) sąjūdis atsiuntė Amer. 
Liet. Tarybai pranešimą apie 
savo VVashingtone surengtą So
vietų kalinamo Balio Gajausko 
priminimą. Spalio 1 JAV senato 
rūmuose įvyko pasitarimas, į 
kurį atvykęs Aleksandras Gins- 
burgas kalbėjo apie savo susiti
kimus su kalinamu B. Gajaus
ku. CREED rašte pažymima, kad 
Gajauskas sovietiniuose kalėji
muose jau laikomas daugiau 
kaip ketvirtį šimtmečio.

Ko lietuviai laukia iš Reagano- 
Gorbačiovo susitikimo

Ryšium su numatytu prezi
dento Reagano pasitarimu su 
Gorbačiovu, Amer. Lietuvių Ta
rybos vardu pinn. Teodoras 
Blinstrubas ir pinn. pavaduoto
jas dr. J. Valaitis pasiuntė JAV 
prezidentui memorandumą, pri
menantį smurtu Įvykdytą Lietu
vos okupaciją ir inkorporaciją, 
kurios JAV nepripažįsta. Amer. 
Liet. Taryba prašo Reaganą rei
kalauti. kad Sovietų Sąjunga 
atšauktų savo kariuomenę iš Lie
tuvos ir kad galėtų Lietuva at
statyti savo nepriklausomybę. 
Prašoma paveikti kad visi politi
niai, ideologiniai ir religiniai ka
liniai būtų paleisti iš kalėjimų, 
lagerių ir psichiatrinių ligoni
nių. Prašo paveikti, kad Sovie
tų Sąjunga leistų išemigruoti 
lietuviams, latviams, estams, žy
dams ir kitiems pas savo šeimos 
narius, nuo kurių jie buvo at
skirti Antrojo pasaulinio karo 
metu. Reaganas prašomas pri
minti Gorbačiovui nutraukt ti
kinčiųjų persekiojimą Lietuvoje 
ir leisti laisvai praktikuoti re
ligiją. Prašoma paveikti, kad 
būtų numušti perdideli muitai 
dovanoms, siunčiamoms arti
miesiems Lietuvoje. Pagaliau 
prašoma sustabdyti rusifikaciją 
ir nutraukti lietuvių siuntimą 
karui į Afganistaną.

Clevelando. Stovyklos komen
dantais buvo: Vaidotas Vaičiū
nas ir Algis Simanavičius iš 
Toronto. Ūkvedžio pareigas tre
ti metai iš eilės atliko Alfon
sas Juozapavičius iš Toronto ir 
administraciniais reikalais rū
pinosi Gabija Petrauskienė. Sto
vyklos vy riausia virėja, paruo
šusi tikrai puikų maistą: Ange
lė Ambrozaitienė iš Nevvmarket, 
Ontario; jos pagelbininkės J. 
Greičiūnienė iš Nevvmarket ir 
Laima Underienė iš Toronto.

Jaunų Šeimų Stovykla VVasa- 
goje susideda iš organizuotos 
programos dalių, taikytų vaiku
čiam ir neorganizuoto bendra
vimo laiko suaugusiom su tikslu, 
kad šeimos būtų proga kaip šei
mai paatostogauti ir įsijungti 
į įvairius užsiėmimus. Viskas 
pravedama lietuvių kalba. Ry
tais vykdavo vaikučiams (pagal 
amžiaus grupes) darbeliai, dai- 
navimaas ir pasakų valandėlė. 
Tėvam, kurie vaikučių nepalydi 
j užsiėmimus laisvas laikas. Po

Prieš bendradarbiavimą su 
Sovietų įstaigomis

JAV Respublikonų tautinių 
grupių taryba savo 15-je meti
nėje konvencijoje išreiškė didelį 
susirūpinimą dėl Specialių in- 
vestigacijų įstaigos bendradar
biavimo su sovietinėmis įstaigo
mis, kas ypač reiškiasi bylose 
dėl vadinamų karo nusikaltėlių. 
Ta respublikonų-taryba pabrė
žė, kad neleistina tokiose bylose 
dalyvauti atstovams tokių vy- 
riausybįų, kurios yra į vykdžiu
sios nusikaltimus prieš žmoniją, 
net ir būdamos pačios susirišu- 
sios su naciais. 1

Reikalauti žmogaus teisių
Kaip paskelbė “New York 

Times”, visi — šimtas — JAV 
senato narių pasirašė laišką pre
zidentui Reaganui, kad jis pa
simatyme su Gorbačiovu pa
reikalautų gerbti žmogaus tei
ses, duotų laisvę emigravimui 
ir paleistų sąžinės kalinius.

<• ■ /
Išlaisvinti Gajauską!

Senatorius Paul Trible (resp., 
VA) JAV senato posėdyje spalio 
3 iškėlė sąjūdžio, pasivadinusio 
CREED, paskelbtą “Free Balys 
Gajauskas Campaign”. Šio sena
toriaus stiprią kalbą išspausdi
no “Congressional Record”.

Pabaltiečių delegacija 
Baltuosiuose Rūmuose

Jungtinio Pabaltiečių Ameri
kiečių Komiteto atstovai: O. Kal
nius, M.A. Rikken, M. Vaivadie- 
nė ir A. Šilas rūgs. 19 aplan
kė naują Baltųjų Rūmų ryšių su 
visuomene direktorę LindąCha- 
vez. Ją painformavo apie pa
baltiečių Laisvės ir Taikos žygį 
ir apie Kopenhagos tribunolo 
sprendimą dėl okupacijos, per
teikė pabaltiečių pageidavimus 
dėl Budapešto konferencijos, 
prašė stiprinti Amerikos Balso 
ir transliacijas į Pabaltijį, per
davė pabaltiečių nusiskundimus 
dėl OSI įstaigos veiklos netiks
lumų. 1 ’ ' ' ‘ ‘ ' ' ' ' ’

Tarptautinės konferencijos t
Aptariant Helsinkio susitari

mų1 vykdymą, 35-kių juos pasi
rašiusių valstybių delegacijos 
daly vaus ^iosę ,kpjjferepcypse^
1985 spalio 15 - lapkričio 29 
Budapešte, Vengrijoje, kur taria
masi dėl kultūrinio bendravimo;
1986 bal. 2-16 Berne, Švei
carijoje, bus pasitarimai dėl kon- 

pietų maudymasis prie plataus, 
smėlėto ir negilaus Georgian 

ežero (8 minutės pėsčiom nuo 
stovyklavietės). Po maudymosi 
kas nori grįžta stovyklavietėn 
suaugusiųjų krepšiniui arba 
tinkliniui ir vaikų sportui/žaįdi- 
mam; o kas nori pasilieka prie 
pliažo iki vakarienės.

Vakarais būdavo proga šei
mom įsijungti į vakarines pro
gramas: Šeštadienį — Julius ir 
Danutė Stakai iš Clevelando 
pravedė žaidimų vakarą, kuria
me vaikai turėjo progą išbandy
ti savo sugebėjimus užmetant 
rinkę ant kuoliuko, pataikant į 
taikinį ir panašiai. Sekmadienį 
— dainų laužas. Dainas išvai- 
dino šeimos..

Pirmadienį — pasakų laužas, 
kurį išvaidino šeimos, įjungian
čios visus šeimos narius, net 
ir nepasiekusius pirmų metų 
amžiaus.

Antradienį — proga atsigauti, 
nes Vaidotas Vaičiūnas, Ramū
nas Undery s, Laima Dambraus
kaitė ir Paulius Vytas, visi iš 
Toronto, atliko pilną vakaro 
koncertinę programą, suside
dančią iš Ramūno Underio su
kurtų dainų ir naujausių dainų 
iš Lietuvos.

Trečiadienį, po ekskursijų die
nos, vakare įvyko ieškinys, ku
riame suporuotos šeimos po visą 
stovyklavietę ieškojo paslėptų 
raštelių, nurodančių kur toliau 
eiti, ko toliau ieškoti. Ieškinį 
pravedė Rygelių šeima iš Bol- 
ton, Ontario.

Ketvirtadienį įvyko speciali 
Vidos ir Ramūno Švarcų iš Cle
velando programa — "televizi
jos” stiliaus žaidimas, kuriame 
suporuotos tai mamos sii duk
rytėm, mamos su sūnumis, tė
čiai su dukry tėm, vyrai su žmo

■ Į>r. Kęstutis Valiūnas (k.), Vliko garbės pirmininkas, su žmona 
;ir baronas Rudiger von VVechmar (d.), Vakarų Vokietijos 
ambasadorius Anglijai, buvęs Jungtinių Tautų prezidentas, 
klausosi lordo Oliver VVrigt, Didžiosios Britanijos ambasa
doriaus VVashingtone, paskaitos apie D. Britanijos požiūrį
į JAV užsienio politiką. Paskaitą suorganizavo VVorld Af- 

’fairs Council. Šios įtakingos organizacijos nariai yra dr. K. 
Valiūnas ir baronas von VVechmar. Paskaita buvo skai
tyta Southampton, L.I.

BALTIMORE, MD.
Korinos Jakniūnaitės ir Fabi

jų Marcinkaus vestuvės įvyko 
.spalio 5 Šv. Jono bažnyčioje, 
Silver Springs, Md. Jaunuosius 

^>rie altoriaus atlydėjo šešių 
pąrų paly da. Vedybines apeigas 
su mišiomis atliko vietos klebo
nas, asistuojant kun. Antanui 
Drangimui, Šv. Alfonso lietuvių 
jMTapijos klebonui, kuris atkal
bėjo maldas lietuviškai. Po reli
ginių apeigų daugiau kaip 300 
svečių nuvy ko į gražiai išpuoštą 
Baltimorės Lietuvių namų salę.
x

ferencijos programos gy ventojų 
ryšių klausimais; pati ta konfe- 
Jėnčifa įvyks taipgi Berne bal. 
16 - gegužės 28. Pagaliau 
1986 rūgs. 23 Vienoje, Austri
joje, bus sudaroma dienotvarkė 
bendrai apžvalgai Helsinkio 
susitarimų vykdymo reikalais, 
pati gi tuo reikalu konferenci
ja Vienoje prasidės lapkr. 4 ir 
liūs tęsiama pagal reikalą.

Po kun. A. Dranginio sukalbė
tos maldos prasidėjo puota.

Kalėdojimas, metinis Šv. Al
fonso parapiečių lankymas, eina 
pirmyn. Klebonas kun. A. Dran
ginis lanko' parapiečius kiek
vieną savaitę dvi ar tris dienas 
popiečiais. Jis sekmadieniais iš 
sakyklos bažnyčioje praneša apie 
lankomus rajonus. Lietuvių ra
dijo valandėlės vedėjai A. Juš
kus ir K. Lastauskas per radijo 
bangas taip pat praneša apie 
lankomas vietoves.

Rožančiaus žygis įvyko Šv. 
Alfonso bažnyčioje spalio 6, sek
madienį. Čia 3 vai. popiet mal
dininkai susirinko iš visos Bal- 
tifh6tė?s ir apylinkių. Vedėjas 
Leonas Zerhusen išaiškino die
nos programą, kurią pradėjo su 
Marijos ‘giesme. Džiaugsminga 
rožančiaus dalis kalbėta įvairio
mis kalbomis. Sopulinga dalis 
kalbėta lauke, einant procesijai. 
Sugrįžus į bažnyčią, kalbėta 
garbingoji dalis. Antanas Dilijo- 
nas lietuviškai vadovavo vienai

nom kategorijom, varžybų 
būdu stengėsi atspėti kokį atsa
kymą duos antroji poros pusė ir 
tuo būdu surinkti daugiausia 
tdškų. Įdomu pastebėti, kad vy- 
nį/žmonų kategorijoje daugiau
siai taškų surinko mažiausiai 
metų vedusioj] pora, o mažiau
siai taškų surinko ilgiausiai ve- 
dfisioji pora!

Paskutinis stovyklos vakaras 
—penktadienis buvo praleistas 
prie laužo, prie kurio vyko įvai
riausi pasirodymai, įskaitant 
stovykloje susikūrusį vyrų “ok
tetą”, kuris padainavo juokingą 
specialiai moterims taikytą dai
ną įvairiais'balsais, bei magikų 
paširodymas vaikučiam. Taip 
pat mažieji turėjo progos pa- 
deginti prie ugnies minkštukus 
ant ilgų pagalių ir tystantį cuk- 
rų-labai skaniai suvalgyti.

Paskutinę stovyklos dieną, 
vaikučiai gavo atminimui savo 
gipse padarytą ar kojos ar ran- * 
kos atspaudą bei sagtį su savo 
fotografija.

Stovykloje šeimos gyveno ar
ba atskiruose nameliuose arba 
kambariuose barakuose. Iš viso 
dalyvavo 26 šeimos pilną savai
tę' ir 3 ilgajam savaitgaliui. 
Iš viso buvo 52 vaikai: 12 
vaikų 1 m. amžiaus ir žemiau; 
34 vaikai iki 5 m. amžiaus ir 
6 vaikai nuoi 5 m. iki 12 m. 
amžiaus. Taip pat buvo 56 suau
gę. Stovy kla pamaitino ir apgy
vendino iš viso 108 sielas iš 
10 miestų: Toronto, Clevelando, 
Nevvmarket, New Yorko, Bos
tono, Chicagos, Oakvilės, Hamil
tono, Montrealio, Philadelphi
jos.

Kitų metų stovy l ’ i datos jau 
parinktos: 1986 rugpjūčio 2-9. 
Informacijas teikia: Gabija Pet
rauskienė, C/o Resurrection 
Parish, 1011 College St., Toron
to, Ont., Canada M6H 1A8.

Gabija

paslapčiai. Žygis pasibaigė pa
mokslu ir palaiminimu Svč. Sak
ramentu.

Maldininkų kelionė į St. 
Mary's kolegijos Liurdą, Em- 
mitsburg, Md., rengiama spalio 
26. Maldininkai autobusu išvyks 
nuo Šv. Alfonso bažnyčios 9 
vai. ryto. Liurdo koplyčioj bus 
aukojamos mišios. Pietūs Cozy 
Inn restorane. Kelionės pabai
goj aplankoma Sisters of Chari
tę graži koplyčia ir Šv. Elz
bietos Onos Seton relikvijos.

Jonas Petrikas, an ankstesnės 
kartos lietuvis, po ilgos ligos ir 
sulaukęs gražios senatvės, mirė 
spalio 8. Jonas buvo susipratęs 
lietuvis, dirbo ir daly vavo lietu
viškuose renginiuose, ypatingai 
parapijos veikloje. Už jo sielą 
gedulingos mišios buvo aukoja
mos Šv. Ritos bažnyčioje spalio 
11. Palaidotas Lake Vievv Ne- 
įnoriai Park kapinėse. Nuliūdi
me liko žmona Julija, dukros Ur
šulė, Eleonora, Florence ir Ber
nadeta, sūnūs Juozas, Tomas ir 
Leonas, eilė anūkų.

Jonas Obelinis

— Šeštasis Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Kongresas vyks Aust
ralijoje 1977 gruodžio 20- 
1988 sausio 10.

— Donna Žadeikis (Indrė 2a- 
deikytė-Bernotavičienė) šį pa
vasarį baigė teisę Chicago Kent 
College of Lavv ir, išlaikiusi 
valstybinius egzaminus, atidarė 
savo įstaigą One North b 
Šalie Street. Suite 2701. Chica- 
go, III. 60602. Tel. 312 977- 
0995. Specialybė — personai 
injurv (įvairūs susižeidimai. au
tomobilio nelaimės, vvorkmans 
compensation ir 1.1.). Donna 
gimė New Yorke ir yra baigusi 
Maironio lituanistinę mokyklą 
Chicagojc studentavimo metu 
buvo akty vi akademike skautė

— Brazilijos Lietuvių Bend- 
naoinenč išsirinko savo tarybą, 
kurios pirmininku išrinktas Juo
zas Vaikšnoras, vicepirm. Halina 
MIošinskienė ir sekr. Alfonsas 
E>. Petraitis. Valdybon išrinkti 
pirmininku Jonas Tatarūnas, 
vicepirm. Vytautas Bacevičius, 
pirmu sekr. kun. Pranas Gavė
nas, antru sekr. Antanas Rudys, 
ifcd. Enrikas Guzikauskas. Revi
zijos komisijon išrinkti Juozas 
A. Tatarūnas, Vincas V. Banys 
ir Henrikas Valavičius.

— Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Visuomeninių reikalų ko
misija yra pakvietusi Indianos 
u niversiteto prof. dr. Julių 
Šmulkštį suredaguoti mokslinį 
veikalą- apie Vokiečių okupaci
jos laikotarpį Lietuvoje. Vai- 

■ kalas bus išleistas anglų kalba. 
Jo parengime dalyvaus septyni 
lietuviai mokslininkai. Inicia
tyvą remia Lietuvių Fon
das, Pasaulio, Kanados bei 
.Amerikos Lietuvių bendruome
nės.

— Dr. Raimundas Strikas, U.S. 
Center for Disease Control gy
dytojas iš Decatur, GA, daly
vaus Penktame mokslo ir kū
rybos simpoziumo medicinos 
mokslų programoje. Užkrečia
mųjų ligų sesijoje jis padarys 
pranešimą tema: “Aids liga: vie
šosios sveikatos problema.”

— Olga Kuraitytė DeCastro, 
Nladride gyvenanti lietuvė žur
nalistė, rengia knygą apie Lietu
vą ispanų kalba. Ji pateiks jau
nystės atsiminimus iš Lietuvos, 
kur su šeima gyveno Pušynėje, 
netoli nuo Raseinių. Atsimini
mai bus perpinti duomenimis iš 
Lietuvos praeities ir jos tragiš
kos dabarties. O Kuraitytės ren
giama knyga apie Lietuvą sten
giasi atkreipti ispaniškai kalban
čios visuomenės dėmesį į. sąvp 
tėvynės tragediją didžiųjų 
karų sūkuriuose. Olga bendra
darbiauja ispanų katalikų laik
raščiuose, kuriuose yra atspaus
dinusi straipsnių apie Lietuvą ir 
jos tikinčiųjų persekiojimą.

— Stephen Anaya, Santa Mo- 
nica kolegijos amerikietis dėsty
tojas Califomijoje ir dailinin
kas, gyvenęs ir dirbęs Lietu
voje kaip kultūrinių mainų daly
vis tarp JAV ir Sovietų Sąjun
gos, dalyvaus V lietuvių Mokslo 
ir kūrybos simpoziume. Vienoje 
iš trijų dailėtyros sesijų jis pa
darys pranešimą apie dabartinę 
Lietuvos dailę ir dailininkus.

— Trys literatūros sesijos or
ganizuojamos Penktajam Mokslo 
ir kūrybos simpoziumui, kuris 
įvyks šių metų Padėkos dienos 
savaitgalį — lapkričio 27 — 
gruodžio 1 Chicagoje. Sesijom 
vadovauja dr. R. Šilbajoris, dr. 
V. Kelertienė ir dr. I. Mazi- 
liauskienė. Sesijų dalyviai: B. 
Vaškelis, R. Šilbajoris, Ž. Bilai- 
šytė, V. Kavolis, I. Maziliaus- 
kienė, V. Natkevičius iš Vakanj 
Vokietijos, V. Kelertienė, J. Ka
valiūnaitė ir B. Ciplijauskaitė.

— Sao Paulo lietuvių koloni
ja susilaukė naujo lietuviško 
restorano. Jį įsteigė prekybinin
kas Antanas Girčkus, padovano
damas jį savo dukterims ir žen
tui. Naktinį restoraną jis pava
dino savo vaikaičio ”Alexchopp’ 
vardu. Rugpjūčio 15 vakarą res- 
toranan buvo sukviestas nema
žas būrys lietuvių. Juos pavai
šino jaunieji restorano savinin
kai. Restoranas gražiai įreng
tame salone turi 240 vietų. Va
karais jame groja argentiniečių 
“Tango” grupės muzikantai.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A.M. Liepas. Nesv York, 
N.Y., E. Sakalauskas. Ellicott 
City, Md., M. Visockis. VerdAfi, 
P. Q.. Canada. Užsakė kitiem: 
S. Cibienė. Milton, Mass. — dj-. 
E. S. Cibui, New York. N Y, 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. ‘Naujiem 
skaits tojam. Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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Solistas Kazys Yakutis su akompaniatorium Dennis Helmnch 
Camegie Recital salėje. Nuotr. D. Bulvičiotės

PO K. JAKUČIO KONCERTO
Geros muzikos mėgėjai spalio 

13 turėjo retą malonumą. Car- 
negie Recital Hali patalpose, 
New Yorke, įvyko baritono Ka
zio Yakučio koncertas, kuris 
klausytojam pateikė aukšto ly
gio programą. Gerai išbalansuo
toje, bet ne perkrautoje progra
moje, šis, vis tobulėjantis solis
tas, pasirodė net penkiose kalbo
se, subtiliai bei kruopščiai atlik
damas kūrinių reikalavimus.

Nuo pradžios su Haendelio 
kūriniais Yakutis pagavo klausy
tojų dėmesį ir jį išlaikė per visą 
koncertą. Nors jo balsas kartais 
parodydavo tamsesnį tembrą, 
bet jis jį puikiai kontroliavo ir 
naudojo pagal kompozitorių pa
geidavimus.

Lietuviškoje dalyje, Yakutis 
atliko K. V. Banaičio ir V. Ja- 
kubėno kūrinius. Dainos buvo 
atliktos meistriškai, su autorite
tu, subtiliu humoru, sentimen
talizmu ir vaidyba. Be abejo, 
daugelis iš mūsų yra girdėję 
šias trapias miniatūras už
smaugtas ir uždusintas nevyku
siu ir nejautriu atlikimu.

Operos arijose iš Mozarto, 
Gluck kūrybos jautėsi solisto 
gilus pergyvenimai. Klausytojai 
suprato Orfeo skausmą ieškant 
mylimos Euridičės bei Figaro 
priešvestuvines išdaigas.

Keturios R. Schumanno dai
nos, kupinos vokiško romanti- 
cizmo, truputį nuvylė. Trūko 
jautrumo bei intensyvumo iš 
akompaniatoriaus Dennis Helm- 
rich, nors jis operų ištraukom ir 
kitiem kūriniam akomponavo su 
pasigėrėjimu. Akomponuot dai
nom (lieder), reikia turėti ypa
tingą jausmą tai dainai ir su
prasti ko ji iš pianisto reika
lauja. Jas atliekant pianistas yra 
lygus partneris su solistu. Šį 
kart, kažko pianistui trūko, nors 
dainoje VVidmung (Dedikacija) 
jis pasirodė puikiai.

Atrodo, kad koncerte iškiliau
sia buvo arija iš J. Massenet 
Herodiade. Čia girdėjome koki 
didelį balso tobulumą yra pasie
kęs solistas. Išgirdome tą puikų 
balso sodrumą, kurį tik metų 
tėkmė gali suteikti dainininkui, 
ypač baritonui. Pavyzdžiu 
galime paimti baritoną Giusep-
pe Taddei, kuris šiuo metu de
biutuoja Metropolitan operoje. 
Būdamas 69 metų jis pasirodė 
daug reikalaujančioje G. Verdi 
operoje Falstaff pagrindiniame

DEXTER PARK ii PHARMACY Kį 
Wm. Anastad, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

296-4130

vaidmenyje.
A. Dvorak čigonų dainos 

nukėlė klausytoją į linksmą, at
sipalaiduojančią nuotaiką, kaip 
prancūzai sako: lajoice de vivre. 
Dainos priminė laisvą nerūpes
tingą gyvenimą (gal būt, trum
pą nerūpestingą “Sempre 
libera” momentą iš G. Verdi 
“Traviatos). Pagal vienos tų dai
nų žodžius, mes turime kaip 
čigonai “erdviam, laisvam, leng
vam lino drabužy jaustis lais
viau, nei apsikrovę auksu bei 
šilkais’’.

Bisui padainuota angliška 
daina “VVherever You VValk” so
listas skambėjo lyg jis būtų ita
las, bandąs tobulai ištarti angliš
kus žodžius, o ne čia gimęs 
amerikietis.Čia reikėtų pastebė
ti. kad Yakutis tarseną valdo 
pasigėrėtinai, tuo suteikdamas 
klausytojam malonumą, lei
džiant jiems suprasti pilną kū
rinio svorį.

Turėtume didžiuotis, turė
dami mūsų tarpe tokį gabų 
ir jautrų solistą. Buvo nejauku 
matyti mažokai publikos (nors 
jos entuziazmas pripildė salę). 
Dauguma dalyvių buvo kitatau
čiai.

Kaip gaila, kad taip retai mum 
tenka Kazį Yakutį išgirsti. Daly
vių skaičius lyg tai liudijo, kad 
mes dar nesame pajėgūs įver
tinti ir paremti tokio lygio kon
certą.

Dalia Sakaitė
Dalia Bulvičiūtė

IŠ LIETUVOS VYČIŲ SUVAŽIAVIMO
Rugsėjo 27 - 29 DuBois, Pa. 

Įvyko Lietuvos vyčių Vidurio- 
Centro apygardos suvažiavimas. 
Kuopų atstovai suvažiavo iš Cle
velando, Daytono, Detroito, 
Pittsburgho, Southfield, MI, ir 
Saginavv, MI. Suvažiavimo po
sėdžiai įvyko Holiday Inn vieš
butyje.

Buvo išnokta nauja valdyba: 
kun. Gediminas Kijauskas, SJ, 
(Clev.) — dvasios vadas, Fran- 
ces Petkus (Dayton) — pirminin
kė, MargieTumer čPitts.) — vi
cepirmininkė narių reikalams,
Joseph P. Mantz (Dayton) — vi
cepirmininkas jaunųjų reika
lams, Marija Trainauskaitė 
(Clev.) — vicepirmininkė senjo
rų reikalams, Marija Pakutins- 
kas (Pitts.) — sekretorė, Tomas 
Brūzga (DuBois) — iždininkas, 
Vilimas Količius (Pitts.) ir Jonas 
P. Baltrus (DuBois) — iždo glo
bėjai, Vincas Tamy 
(Pitts.) ir Jurgis A. Mikalauskas 
(Dayton) tvarkos prižiūrėtojai, 
Marijona Vaglia (Pitts.) — Lietu
vos reikalų komiteto pirmininkė.

A. Stempužienė Bostone
Solistė Aldona Stempužienė 

spalio 27 turėjo koncertą So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje. Koncertą rengė Lietuvių 
Tautodailės Institutas. Solistei 
akomponavo Barbara Klonovvs- 
ki. Ta pačia proga Institutas 
parodė nesenai įsigyta tautinių 
lėlių rinkinį.

JAUNŲJŲ PREMIJOS

— JAV Lietuvių Bendruome
nės Kultūros tarybos antrasis 
dainininkų ir instrumentalistu 
konkursas buvo surengtas spa
lio 5 Clevelando Dievo Motino" 
parapijos auditorijoje.

Dainavimo kategorijoje pir
mąją vietą užėmė Marytė Bi- 
zinkauskaitė iš Brockton, Mass. 
Antroji vieta teko Rasai Kroky- 
tei, gyvenančiai Philadelfijoje.

Fortepijono kategorijoje pir
moji vieta teko Angelei Karaliū
tei studijuojančiai North VVestem 
universitete. Antrąja premija at
žymėtas Ravenderis Vasaitis iš 
San Francisco.

Styginių ir pučiamųjų instru
mentų kategorijoje pirmąją vie
tą užėmė Clevelandietė Ilon t 
Kuprevičiūtė (trompetė), o ant
rąją vietą — Marius Gražuli" 
(violončelė) iš Detroito.

Dvi konkurso dalyvės buvo 
atžymėtos simbolinėmis pre
mijomis. Tokias premijas gavo 
dainininkė Danutė Rukšytė. 
anksčiau gyvenusi Philadelphi- 
joje, o dabar Chicagoje, ir pia
nistė Laima Šarkaitė iš Oma- 
hos, Nebraska.

Eleonora Mantz (Dayton) — kul
tūros komiteto pirmininkė, Alvi- 
na Luiza (Clev.) — apeigų ko
miteto pirmininkė, Vincas Gra
žulis (Clev.) — spaudos reikalų 
tvarkytojas.

Šeštadienio rytą susirinkusie
ji matė filmus iš Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos. Daug 
bažnyčių uždaryta, arba pakeis
tos į muziejus. Ne viena bažny
čia pakeista į grūdų sandėlius.

Sekmadienį visi dalyvavo mi
šiose Šv. Juozapo bažnyčioje. 
3-čių vyčių laipsniu apdovanota 
Marijona Gray iš Clevelando.
Taipgi buvo prisaikdinta nauja 
vyčių apygardos valdyba.

Tuoj po mišių buvo pietūs 
vietinėj lietuvių klubo valgyklo
je. Po pietų suvažiavimo daly
viai susirinko Šv. Juozapo kapi
nėse prisiminti savo mirusius 
organizacijos narius. Klebonui 
Robertui A. Pudlo lydint, atkal
bėtas rožančius.

Kitų metų Lietuvos vyčių Vi- 
durio-Centro apygardos su
važiavimas įvyks Clevelande.

Vincas Gražulis

Bostono aukštesniosios lituanistinės mokyklos 1985 metų abiturientai. Iš k. mokyklos direk
torė Daiva De Sa Pereira, Petras Kazlas, Aras Sužiedėlis, Justina Kazlaitė, Andrius 
Dilba, Tadas Petronis, Tomas Zikas, Vytautas Goštautas, Rūta Bričkutė, Naida Šni- 
paitė, Žara Griniūtė ir bususi direktorė ir mokytoja Zita Krukonienė.

Baltimorės kvartetas 
atvyksta į Bostoną

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos metiniam bankete lapkri
čio 17 bus pagerbtas draugi
jos garbės pirm. Aleksandras 
Čaplikas. Meninę programos 
dalį atliks Baltimorės kvarte
tas. Jie dainuos lietuvių liau
dies dainas, o taip pat lietuvių 
kompozitorių dainas. Kvartetą 
sudaro: Jane Brazauskienė, Elai- 
ne Dulienė, Vytas Dūlys, Igo- 
ras Kučiauskas ir vedėja akom- 
paniatorė. Marija Krasauskienė.

Šviesi atgaiva Bostone
Laisvės Varpo radijo valandos 

vedėjas Petras Viščinis kasmet 
surengia po du aukšto lygio 
koncertus. Juose mes girdėjom 
tur būt visus išeivijoj esančius 
mūsų dainininkus ir muzikus 
kaip vyresniosios kartos, taip 
lygiai ir naujai iškylančius. Spa
lio 20 vėl susilaukėme jaunes
niosios kartos dainos ir muzi
kos menininkų. Tai Daiva Mon- 
girdaitė, sopranas, Algis Grigas, 
baritonas ir pianistas Vytas J.
Bakšys.

Solistė Daiva Mongirdaitė 
mum gerai pažįstama, nes ji 
išaugo ir mokslus baigė Bosto
ne, be to', jau eilę kartų džiau
gėmės jos dainavimu. Sol. Algis 
Grigas iŠ Chicagos — svečias ir 
mažai kam mūsų apylinkėje gir
dėtas. Pianistas Vytas J. Bakšys

irgi yra bostoniškis. Čia gyvena 
jo tėveliai, jo sesutė Milda, ku
ri gražiai reprezentuoja lietuvius 
Massachusetts Institute of Tech
nology ir Harvardo universitete. 
Apie ją nesenai rašėme. Pianis
tas Vytas Jonas Bakšy s yra nau
jai kylanti muzikos žvaigždė 
ne tik lietuvių, bet ir ameri
kiečių muzikos mylėtojų gyveni
me. Jis daro doktoratą iš muzi
kos New Yorke ir tai rekordi
niu laiku. Per porą su virš metų 
jis pasipuoš muzikos daktaro 
laipsniu šiais metais dar prieš 
Kalėdas. Be to, amerikiečių or
ganizacija pripažino jį iškiliau

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUAtilAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86-01 114th St., Richmond H iii, N. Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge

Aktyvas: 43 milijonai dolerių

KASOJE gaunamos paskolos, reguliarios santaupos, 
IRA ir kiti pelningi certHIkatai.

Reguliarių santaupų palūkanų kursas KASOJE šiuo metu 7%. Pilnas metų 
prieauglis 7.25%

Taupymo certifikatų palūkanos nuo 7.15% iki 9.85%, pagal sumą ir terminą. 
IRA indelių palūkanos nuo 9.25 iki 10.25% pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINES VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Richmond Hill veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais Iki 6 v.v. Ir šeštadieniais Iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certifikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios informacijos.

siu Amerikos jaunuoliu 1985 m.
— Outstanding Young "Man of 
America 1985.

Tad šis puikus trejetukas atli
ko puikų koncertą. Daiva Mon
girdaitė dainavo: Išdykęs rude
nėlį ir Išauš pavasaris — Br. 
Budriflno. Algis Grigas; Tamsio
joj naktelėj, Išėjo tėvelis, Oi, 
augiu, augin ir Augo putinas. 
Visos — St. Šimkaus. Tada D. 
Mongirdaitė: Gėlių žiedai (iš op. 
“Dana”), Meilės rytas ir Poetas
— Jul. Gaidelio. A. Grigas: Ma
no gimtinė ir Vai, gražu, gražu 
—Al. Kačanausko ir Visur Tyla
— J. Gruodžio. Duetu D. Mon
girdaitė ir A. Grigas: Auksiniai 
lapai (iš operetės “Sidabrinė 
diena“) — Br. Budriūno. Po per
traukos A. Grigas dainavo: 
Ūdrio daina (iš op. “Pilėnai“)
— Vyt Klovos ir Prologas (iš op. 
Pagliacci) — R. Leoncavallo. 
D. Mongirdaitė: Deimantų arija 
(iš op. “Faust”) — Ch. Gou- 
nod, Aš šaukiama Mimi ir Mu- 
zetos valsas (iš op. “La Bohe- 
me) — G. Puccini. A. Grigas: 
O, atminimai (arija iš op. “I 
Lituani”) — A. Ponchielli. D. 
Mongirdaitė: Vilija (iš op. 
“Linksmoji našlė”) F. Lehar 
(dainavo angliška), ir II Bacio
— Arditi — lieuvi.škai. D. Mon
girdaitė ir A. Grigas: (iš op. La 
Traviata”) — G. Verdi. Pianis
tas Vytas J. Bakšys akompa
navo solistam ir solo paskambi
no Paul Dukos kūrybos sonatą.

Tikrai buvo miela klausytis 
šio puikaus koncerto atliekamo 
mūsų jaunesnės kartos meni
ninkų. Gausiai susirinkusi pub
lika juos visus lydėjo ilgais plo
jimais.

Laisvės Varpo vedėjas Petras 
Viščinis padėkojo menininkams 
Laisvės Varpo ir visų susirinku
sių vardu už gražią programą ir 
puikų atlikimą. O kai dainuo
jant buvo paminėtas arijų vertė
jas rašytojas Stasys Santvaras, 
tai irgi buvo sutiktas plojimais.

Tai tikrai buvo Šviesi atgai
va rudenėjančiame lietuviškos 
veiklos gyvenime.

Po koncertinės dalies buvo 

vaišės, loterija ir gražus pa
bendravimas gyvenant dar 
šiltais dainos ir muzikos gra
žiai sukeltais jausmais.

Kodėl?
Kiekvieno Laisvės Varpo kon

certo proga išleidžiama to kon
certo programos knygutė, į kurią 
įtraukiama vis nauja informa
cija apie Laisvės Varpą ir 
darbo sąlygas, o taip pat įvairių 
organizacijų ir atskirų asmenų 
sveikinimai, koncerto rėmėjų są
rašai ir verslininkų skelbimai. 
Spalio 20 d. įvykusio 52-ro kul
tūrinio renginio programos kny
gutėje randame informaciją apie 
sunkumus gauti laiką radijo sto
tyse, buv. Vilniaus operos solis
to Stasio Liepo turiningą svei
kinimą, Amerikos Lietuvių Ta
rybos, Tautos Fondo ir Lietuvių 
Fondo sveikinimus ir koncerto 
rėmėjų sąrašą, bet pasigedome 
JAV7 Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos, o ypač Kultū
ros Tarybos sveikinimo.

Laisvės Varpas perduodamas 
Lietuvių Bendruomenės vardu. 
Jo atliekamas darbas sekma
dieniais visuomeninio ir kultū
rinio pobūdžio radijo programo
mis lietuvių ir anglų kalba, ren
giamais aukštesnio lygio koncer
tais ir specialiomis radijo pro
gramomis anglų kalba įvairioms 
amerikiečių radijo stotims Va
sario 16-sios ir Tragiškųjų bir
želio įvykių sukakties proga 
įskaitomas į Lietuvių Bendruo
menės nuopelnus, o Lietuvių 
Bendruomenė neranda reikalo 
jo pasveikinti. Kodėl? Atrodo, 
kari bent LB kultūros Taryba tu
rėtų tokį reikšmingą darbą ne 
tik sveikinti, bet dar paremti. 
Sakoma, kad kitos organizaci
jos rengiamam koncertui LB 
Taryba paskyrė stambią para
mą. Jei tai tiesa, tai ji nesu
prantama Bostono ir apylinkės 
lietuviams.

Amerikos Lietuvių Taryba rašo 
savo sveikinime: “Malonu mums

(nukelta į 7 psl.)

KVIEČIAME TALKON!
Darbinindas. minėdamas 70 metų sukaktį, kviečia skaitytojus į talką! Kaip būtų gražu, 

jei kiekvienas dabartinis Darbininko skaitytojas surastų po vieną naują skaitytoją. 
Nauji skaitytojai nuo užsakymo dienos tuoj pat pradės gauti Darbininką iki šių metų 
galo Ir per visus 1986 metus (o taip pat ir 1986 m. kalendorių su dail. č. Januso viršeliu) 
tfc už 12 dol.

Pasinaudokit šiuo papiginimu, užsakydami Darbininką jo dar neskaitančiam draugui. 
Tai bus ir graži Kalėdinė dovana, kuri Jus primimins kiekvieną 1986 metų savaitę.

Kreiptis: Darbininkas, 341 HighlandBlvd., Brolklyn, N.Y. 11207.

VARDAS ir PAVARDE.................................................................................................................

ADRESAS -........  -......................................................................................
Užsakau Darbininką kaip dovaną:..............-...............................-.........................................

Adresas .—........  -.............................................
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(atkelta iš 6 psl.)
pasveikinti Jus ir Jūsų veda
mos Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinės Radijo Programos 
klausytojus, jau suorganizavu
sius 52-rą savo renginį. Radijo 
bangomis siunčiamas lietuviškas 
žodis ir mūsų tautinės melodi
jos tai gaivinantis kraujas Jūsų 
apylinkės lietuviams. Savo lais
vės Varpu skambėkite ilgus de
šimtmečius, palaikydami mūsų 
išeivijos patriotini budrumą ir 
gaivindami Lietuvos išlaisvini
mo viltis!”

Tautos Fondas savo sveikini
me rašo: “Sėkmės Laisvės Var
pui ir jo vedėjui Petrui Viš
činiu! tolimesnėje reikšmingoje 
veikloje, gaivinant lietuvių dva
sią mūsų kultūrinėmis verty
bėmis ir stiprinant ry žtą padėti

ti jeigu kur spaudoje, televizi
joje ar radijo pranešimuose pa
minimas lietuvis ar Lietuvos 
vardas. Už blogus paminėjimus 
protestuoti, už gerus rašyti 
padėkas.

Spalio 13 vyko Naujosios 
Anglijos vyčių kultūrinis festi
valis Maironio Parke Shrevvs- 
bury.

Vyčiai taip pat aktyviai pa
deda ruošti Sv. Petro parapijos 
bazarą, kuris vyks lapkričio 10 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje.

nariais. Turi 172 
moka nario mo-

turėjo išvyką į
N.H. Iš Bostono

Lietuvių Fondas taip krei
piasi: Lietuvių Fondo vadovy
bė sveikina Laisvės Varpo pa-

laisvės vilti išeivių tarpe. Jūsų 
kultūriniai renginiai ir gyvas
lietuviškas žodis oro bangomis 
prisideda prie lietuvy bės išlaiky 
mo ir telkia lietuvius i viena

kodėl
nėra LB
Kultūros

tarybos sveikinimo? Laisvės 
Varpo vedėjas Petras Viščinis at
sakė, kad jų sveikinimai ne
gauti, o LB Visuomeninių Rei
kalų tary bos Jono Urbono svei
kinimas gautas tada, kada kon
certo programa jau buvo at
spausdinta. Toliau užklaustas, 
ar Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba ir Kultūros ta
ryba žinojo apie rengiamą kon
certą? P. Viščinis pabrėžė, kad 
į tas institucijas buvo kreiptasi 
raštu, bet atsakymo negauta. 
Tai ir kyla klausimas, kodėl te
bėra neatsakyta?

Iš Lietuvos vyčių veiklos
Lietuvos vyčių 17-tos kuopos 

veikla yra labai gyva. Kuopa yra 
gausi savo
narius, kurie 
kestį.

Rugsėjo 22 
Pušų katedrą, 
vy ko pilnas autobusas. Buvo ir
iš kitų kuopų. Katedroje mišias 
aukojo kun. Justinas Steponai
tis iš Athol, Mass.

Rugsėjo 29 Įvyko Naujosios 
Anglijos vyčių suvažiavimas 
Norcvoode. Naujosios Anglijos 
vyčių pirmininku buvo išrinktas 
bostoniškis Albertas Jaritis.

Spalio 9 Įvykusiame kuopos 
susirinkime vyko ir kuopos val
dybos rinkimai. Pirmininku per
rinktas Albertas Akule — ilga
metis pinn. ir labai energingas 
visoje veikloje. Be kitų reikalų, 
ten buvo keliamas OSI (Office 
of Special Investigation) veiklos 
klausimas. Buvo raginama rea
guoti į tos įstaigos antikonsti
tucine veiklą, o taip pat reaguo-

Vyčių išvyka
Spalio 13, sekmadienį, Naujo

sios Anglijos Lietuvos vyčiai 
turėjo išvyką į Maironio Parką, 
Shrevvsbury, Mass. Tą išvyką 
jie vadina “Cultural Festival”.

Į Maironio Perką suvažiavo 
apie porą šimtų vyčių iš įvairių 
vietovių, nors pasitaikė labai 
lietinga ir negraži diena.

Meninę programos dalį atliko 
Ona Valančius-Keley su duk

ra Pat iš New Haven, Conn. 
Jos gražiai dainavo įvairias lie
tuvių liaudies dainas, pritarda
mos kanklėmis. Buvo Įteiktos

vyčių jaunimui tradicinės sti
pendijos “Scholarship”, ką vy
čiai daro kiekvienais metais. 
Apskr. vyčių dvasios vadui kun. 
Albinui Janiūnui buvo įteiktas 
Kristaus paveikslas, perjuostas 
tautine juosta.

įvairios kuopos turėjo savo 
stalus su prekėmis, Gauti pini
gai už parduotas prekes eina 
vyčių veiklos reikalam. Linksma
jai daliai buvo vaišės ir šokiai. 
Taip gražiai buvo praleista die
na gražiojo bendrijoj.

Kai kitos organizacijos po 
truputį vis nyskta, tai vyčiai ir 
toliau gražiai veikia.

Iš spaudos
Daily News rugsėjo 26 laiške 

“Silence on the East” R. O. 
\Veihl iš Manhattan rašo: Esą, 
kai žinių tarnybos burnos šau
kia dėl Pietų Afrikos, tai esą 
būkim korektiški ir rezervuoki
me dalį energijos didesniam blo
giui “the pervasive oppression, 
deprivation and explotation of 
the peoples of Lithuania, Lat- 
via, Estonia, Poland and parts 
of Finland”, kurių žemės buvo 
aneksuotos Sovietų.

MASPETH, N.Y.
Prisimintas a.a. Jurgis Sirusas

Spalio 6, sekmadienį, pamal
dom Apreiškimo naraniios 
Brooklyn, N.Y., bažnyčioj buvo 
prisimintas prieš metus spalio 
1 Flemington, N.J. dėl širdies 
atakos miręs agronomas Jurgis

Krašto valdybos Kaip ir daugelis to meto lietu
vių velionis . atsiradęs JAV po 
antrojo pasaulinio karo, apsigy
veno su šeima Brooklyne ir pri
klausė prie vietos Lietuvių tau
tinės sąjungos sky riaus. Jis buvo 
ne tik veiklus ir dosnus skyriaus

mas ir i skyriaus valdybą. Prasi
gyvenęs Įsigijo prie Flemington. 
N. J., stambų medelyną ir persi-

vendamas nuo lietuvių telkinių, 
velionis gana dažnai lankydavo

tanėius organizacijų pasitari
mus ir įvairius renginius.

A.A.
ALGIRDUI GRABNICKUI

Floridoje staiga mirus, jo žmonai Mildai, vaikam Gintarui. 
Alinai. Kristinai ir jos vyrui, tėveliam Marijai ir Zigmui 
Grabnickams. švogeriams Vaclovui, Edvardui. Stasiui ir 
Leonui Karmazinams ir jų šeimoms reiškiame gilią užuo
jauta.

Gražina ir Vladas Sinkevičiai 
Genutė ir Petras Šlapeliai 
Paulina ir Vytautas Veršeliai

Australijoje tragiškai mirus

JANINAI SIKORSKIENEI- 
KARMAZINAITEI,

užuojautą reiškia jos seseriai Mildai, broliams Edvardui, 
Stasiui, Leonui ir jų šeimoms

\t ir A. Verbylai 
O. ir S Kreivėnai

ONOS ZINKE-ZAJANKAUSKAITĖS
PRISIMINIMUI

Lapkričio 14 sueina dveji metai, kaip mirė Ona 
Zajankauskaitė-Zinke. Nors dienos ir bėga skubiai, bet 
prisiminimai neturi laiko, — jie tokie ryškūs ir dabar.

Mes negalime užmiršti jos gerumo ir švelnumo, 
jos kaip sesers ir tetos. Mes jos labai Ir labai pasi
gendame.

Sesuo Marija
Brolėnai — Pranas ir Ričardus

Dėl sveikatos pasitraukęs iš 
akty vaus darbo, medelyną likvi
davo ir kurį laiką spėjo pasi
džiaugti ramesnių pensininko 
gy venimu, bet ištikusi antroji 
širdies ataka nutraukė jo gy
vybe.

Velionio našlė Elena ir jų vai
kai Danutė Svetakos, Saulius ir 
Vitalius su jų šeimom spalio 6 
už velionio sielą užprašė mišias, 
kurias aukojo velionio daug kar
tų lankytos Apreiškimo parapi
jos klebonas kun. Jonas Pakal
niškis. Vargonais grojo parapi
jos vargonininkas muzikas Vik
toras Ralys. Aukas prie altoriaus 
atnešė velionio našlė Elena ir 
dukraitė Jane Sirusaitė. Pamoks
lą. primindamas velionio gerą-

New Yorko Post, rugsėjo 23 
straipsnyje “Tyrants stride 
world stage” Ray Kerrison rašo 
apie gražiai artėjantį rudenį, ka
da suvažiuos pasaulio vadai, 
politiniai povai bangomis iš viso 
pasaulio kraštų švęsti Jungtinių 
Tautų 40 metų sukakties. “Ma
ny of these so-called leaders 
are, in fact oppressors of the 
left and right, exploiters, thie- 
ves, charlatans and adventurers 
who will būry us in a tide of 
propaganda, polemics and 
hypocricy”. Toliau jis rašo, kad 
milionai miršta badu, be medici
nos pagelbos, milionai yra užra
kinti su grandinėmis ideologi
niuose kalėjimuose. Rytoj kal
bėsiąs sovietų užsienių reikalų 
ministeris Eduard A. Shevard- 
nadze. Jis atstovaująs sistemai, 
kurioje mirtis, naikinimas žmo
nių vykstąs nuo II-jo Pasaulinio 
karo pabaigos. Autorius pamini 
Afganistano, Pragos Budapešto, 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
herojus, kurie priešinasi tai so
vietų kankinimų politikai.

Toliau rašo apie Reagano ir 
Gorbačiovo numatomą susitiki
mą. Užgiria Reagano laikyseną 
ir kaip Garbočiovas bijo, kad 
Amerika nori pasigaminti apsi
gynimo raketas, kad tada jis ne
begalės nieko gąsdinti.

vyktų į Maskvą, tai* aš jam pa
tarčiau kaip ten elgtis. Esą 
Maskvoje buvo teisiamas asmuo. 
Tai kaltinamasis ^pasakęs, jeigu 
Amerika yra tokia bloga, tai 
siųskite mane į Ameriką, o ne į 
kalėjimą. Trys Maskvos fabriko 
darbininkai atsiradę bėdoje: pir
masis pavėlavęs 5 minutes, jis 
buvęs suimtas, nes stabdąs pro
dukciją, antras atėjęs 5 minutes 
anksčiau. Jis buvęs suimtas už 
šnipinėjimą. Trečias atėjęs 
laiku, bet jis turėjęs amerikoniš
ką laikrodį, tad irgi buvęs suim-

Keletas Minsko gyventojų dis
kutavę, kas atsitiktų, jeigu so
vietai atidarytų laisvai sieną? 
Vienas sakęs, kad jis greitai 
liptų į medį. Kodėl? Kad nebū
čiau sutraiškytas bėgančios mi
nios. Vienas KGB pareigūnas pa
klausė Gorbačiovą, kodėl neati
daryti sienos? Tas atsakęs, ta
da tik mudu liktume Sovietų Ru
sijoj. KGB pareigūnas paklausęs 
Jūs ir kas dar? Ir eilę kitų 
juokų prirašė Adams.

RENGINIAI

Mišiom pasibaigus, jų dalyviai 
buvo pakviesti vaišėm j Danu
tės ir James Svetakos reziden
ciją Maspeth, N.Y. Čia susirin
ko abu sūnūs — Saulius ir Gra
žina su dukrom Jane ir Dalia 
jų du sūnūs, studijuoją Virgi
nijos universitete, negalėjo daly
vauti) ir inž. Vitalius su Vir
ginija ir kiti artimesnieji velio
nio idėjos draugai ir kiti gimi
nės. Besivaišinant ir besidali
jant įvairiais įspūdžiais iš susiti
kimų. su velioniu, buvo praleis
ta jaukioje aplinkoje keletas 
valandų.

Straipsnis ilgas ir gerai pa
ruoštas. O pabaigoje rašoma, 
kad vieną dieną Rusijos žmonės 
nusikratys politiniais gangste
riais, kurie juos valdė per il
gus metus.

New Yorko Post rugsėjo 23 
“Strictly forlaughs” Joey Adams 
rašo, kad Reagano ir Gorba
čiovo susitikimas būsiąs dides
nis vaidinimas negu Abbott ir 
Costello. Esą, vargšas Ronnie, 
jam buvę sunku išmokti kaip iš
tarti Konstantin Chernenko, o 
dabar nauja bėda Mikail Gor- 
bachev. Pasitarime Reagan lai
kysis atominių raketų, tai reiš
kia, kad mes turime naudoti sa
vo raketas prieš rusus ir prieš 
demokratus. Esą, jeigu Reagan

Lapkričio 9 Balfo 72-ro skyr. 
vakarienė Sandaros klube 
Brocktone.

Lapkričio 10 d. Šv. Petro pa
rapijos bazaras So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje.

Lapkričio 16 Amerikos Liet. 
Piliečių draugijos salėje So. Bos
tone rengiamas “Antrojo kaimo” 
iš Chicagos pasirodymas. Rengė
jai — Lietuviškos Skautybės 
Fondo valdyba.

Lapkričio 17 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos ilgamečio 
pirmininko, o dabar garbės pir
mininko Aleksandro Čapliko 
pagerbimo banketas draugijos 
salėje.

Lapkričio 24 Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėje.

‘An?ber Hdidays”
MC uCl r

K.J.

A.A.
ALGIUI GRABNICKUI

staiga mirus, jo žmonai Mildai, visai jų šeimai ir kitiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge 
liūdime šio didelio ir netikėto skausmo valandoje.

Gamziku šeima
Buffalo, N.Y.

mirus, užuojautą reiškiame jo žmonai Bronei, dukrai 
Lilei Milukienei su šeima ir visiems artimiesiems.

VACLOVUI LUKOŠEVIČIUI

Dr. Leonilė ir Juozas Giedraičiai

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Paskutinė šių metų ekskursija į LIETUVĄ išvyksta

GRUODŽIO 26 D. — $1440.00 (su įdomia NAUJŲJŲ 
METŲ programa Vilniuje)
Kelionės maršrutas: Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, 
Helsinkis

1986 METŲ EKSKURSIJOS į LIETUVĄ PRASIDEDA 
KOVO 26 D. REGISTRUOJAME JAU DABAR.

Registracijos ir informacijos reikalu skambinkite: 
1 -800- 722-1300 (Toli Free) 
iš Massachusetts ir Kanados: 1 — 617 - 268 - 8764

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 WEST BROADVVAY, P.O. BOX 116 

SOUTH BOSTON, MA 02127

VACLOVUI LUKOŠEVIČIUI
mirus, jo žmonai Bronei, dukrai Lilei Milukienei su šeima 
ir giminėms gilią užuojautą reiškia

Gražina ir Vitolis Drutzūnevičiai

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes.

VACLOVUI LUKOŠEVIČIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai, duk
rai Lilei Milukienei su šeima, giminėms ir kartu liūdime.

Dana ir Jonas Edenai

BnnK-Bv-mnii 
Pastoge pad both iiioys

- *»X0

South Boston 
Savinas Ikmk
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Apreiškimo parapijos koncer
tas, skirtas remonto fondui pa
remti, bus lapkričio 16 Kultū
ros Židinyje. Koncerto programą 
atliks kylanti solistė Marytė Bi- 
zinkauskaitė, Metropolitan ope
ros konkurso finaliste. Šokiam 
gros Joe Thomas orkestras. Kon
certo pradžia — 7 v.v.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo šventė bus paminėta lapkri
čio 24, sekmadieni. Paskaitą 
skaity s dr. Jonas Stiklorius, tau
tinius šokius šoks ansamblis 
Try ptinis, vadovaujamas Jadvy
gos Matulaitienės. Programai 
vadovaus Vida Penikaitė. Pami
nėjimas bus Apreiškimo parapi
jos salėje tuoj po sumos.

Laisvės Žiburio rudens kon
certas praėjo su pasisekimu, su
traukęs labai daug jaunimo. 
Įspūdingą programą atliko To
ronto ansamblis Gintaras. Jis 
šoko ir dainavo. Platesnis apra
šymas bus kitame Darbininko 
numeryje.

KASOS įstaiga šį šeštadieni, 
lapkričio 9, dėl darbuotojų su
važiavimo Floridoje bus uždary 
ta. Lapkričio 11, 12 ir 14 įstaiga 
veiks iki 6 vai., o lapkr. 13, tre
čiadienį, iki 8 vai. vakaro. Po 
to įstaigos valandos vėl grįš 
i skelbiamą nusistovėjusią 
tvarką. Padėkos dieną, lapkričio 
28. KASA bus uždaryki.

Z. Martinonytė, So. Boston.
Mass., apmokėdama metinę 
Darbininko prenumeratą, jau 
keleri metai prideda ir auką 
spaudai stiprinti. Šiais metais 
gauta 66 dol. Geradarei ad-

kurio programą atliko Gintaroministracija nuoširdžiai dėko-

A. Škėmos “Pabudimą“, dabar pastatė vengrišką komediją 
“The Play’s the Thing”, autorius Ference Molnar. Veikalą
režisavo Linda Pakri (d.) Komedijoje vaidina ir lietuvis ak
torius Arūnas Čiuberkis (k.) Veikalas vaidinamas nuo
lapkričio 15 iki gruodžio 8 Courtyard Playhouse, 39 Grove 
St. New York, N.Y. Telefonas rezervacijai (212) 673 - 5636.

■' 1 u - ■ "■■■ ................—

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJA 
RENGIA SUSITIKIMĄ SU

JŪRATE STATKUTE — DE ROSALES 
IR JOS KNYGOS PRISTATYMĄ

lapkričio 10, sekmadienį, 4 v. popiet
Kultūros Židinyje

Smuiku gros — JULIUS VEBLAITIS
Po programos — kavutė

X

Visi kviečiami atsilankyti

Anicetas Simutis, Lietuvos ge
neralinis konsulas New Yorke, 
spalio 29 dalyvavo Turkijos ge
neralinio konsulo suruoštame 
priėmime Turkijos respublikos 
proklainavimo šešiasdešimts 
antrajai sukakčiai paminėti. Iš 
lietuvių taip pat dalyvavo Eglė 
ir Vytautas Dudėnai. ■

Antano Baranausko “Anykščių 
šileli” galima gauti Darbininko 
administracijoje. Tai yra gražus 
Romuvos leidyklos 1961 metais 
išleistas leidinys, gausiai dail. 
Prano Lapės iliustruotas, įrištas 
Į kietus viršelius, apie poemos 
literatūrinę reikšmę rašo prof. 
Vincas Maciūnas, žodynėlį pa
ruošė prof. Juozas Brazaitis, 
įrišta į kietus viršelius. Knyga 
tinka dovanom, ypač mokyklinio 
amžiaus jaunimui, nes ji gausiai 
iliustruota. Knygos kaina — 5 
dol. Persiuntimui pridėti 1 dol.

SVEČIAI MAIRONIO 
LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE

Lapkričio 2, šeštadienį, Mai
ronio lituanistinėje mokykloje 
lankėsi Bostono lituanistinės 
mokyklos mokiniai, iš viso 28. 
Ta proga buvo surengti try s 
prasmingi pašnekesiai: Gintaras 
Grušas iš Los Angeles, Calif., 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos pirmininkas, kalbėjo 
apie šios vasaros pabaltiečių 
laisvės žy gį laivu Baltijos jūro
je. dr. Ilona Marijošienė. iš New
Haven, Conn. kalbėjo apie spau
dos draudimą, Gintė Damušytė 
apie padėtį Lietuvoje. Svečiai 
paskui pasiliko ir dalyvavo Lais
vės Žiburio radijo koncerte,

K. Skobeika iš Woodhaven, 
N.Y., jau kelinti metai vietoj 
15 dol. metinės Darbininko pre
numeratos atsiunčia po 40 dol. 
spaudai paremti. Dosniam rėmė
jui administracija dėkoja.

Gintaras Grušas, Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkas, lapkričio 3 Apreiškimo 
parapijos salėje tuoj po pamal
dų kalbėjo apie laisvės žygį 
laivu Baltijos jūroje ir parodė 
apie 80 skaidrių, šis praneši
mas vyko didžiojoje salėje. Po. 
programos visi persikėlė į žemu
tinę salę, kur buvo vaišės. Vai
šes paruošė Marytė Shalins. Pa
ruošė nemokamai ir visas gau
tas pajamas paaukojo bažny
čios remonto fondui. Gintaras 
Grušas dar vakare kalbėjo ta pa
čia tema Aušros Vartų parapijos 
salėje Manhattane, ten buvo 
susirinkę apie 50 žmonių. Čia 
paskaitą surengė -Branduolio 
kultūros klubas.

Naujųjų Metų sutikimas Kul
tūros Židinyje neruošiamas. Apie 
tai praneša K. Židinio admi
nistracija.

Apreiškimo parapijos remonto 
fondui Liet. Kat. Moterų Sąjun
gos 29 kuopa paaukojo 500 dol. 
Ji spalio 20 tos parapijos salėje 
surengė pietus, į kuriuos atsi
lankė gražus būrys svečių. Visą 
pietų pelną su priedu ir paau
kojo remonto fondui. Ši dovana 
sukėlė svečių entuziazmą, ir jie 
pažadėjo paaukoti: kun. A 
Pikturna — 1000 dol., Marytė 
Shalins — 1000 dol., A. ir D. 
Samuliai — 1000 dol., P. ir A. 
Petraičiai — 1000 dol. Po 500 
dol. — p. Nutautai, Mr. ir Mrs. 
A. Janace, VV. Kurnėta. Po 250 
dol. J. ir E. Andrįušiai, J. ir P. 
Jurkuvėnai. 200dol. — K. Šven- 
toraitienė. Po 10€> dol. Mrs. K. 
Genevich, V. Simonaitienė, P. ir 
E. Baltrulioniai, T. Šlikienė, F. 
Antanaitis, V. Ralys ir Lukati'- 
kas — 50 dol.

Dail. Kęstučio Zapkaus pa
veikslas — plakatas yra paka
bintas Metropolitan operos rū
muose, žemutiniame aukšte 
priešais plokštelių ir suvenyrų 
krautuvę. Plakatas didelio for
mato, ant jo žemai užspausdin- 
ta — Lincoln Center/List Art 
Posters. Plakatas sukurttas 1979 
metais. Tokio pat dydžio galima 
gauti pirkti operos galerijos 
krautuvėje. Krautuvė yra išlei
dusi ir atviruko formato tą pa
tį paveikslą. Po savo paveikslais 
dailininkas pasirašo Kės Zap- 
kus.

Dail. Kazimieras Žoromskis 
yra aprašytas knygoje “Ameri
can Artists, an Illustrated Sur- 
vey of Leading Contemporary 
Americans”. Knygą suredagavo 
ir išleido Les Krantz, išleista 
šiais metais. Knyga laba gau
siai iliustruota spalvotomis ir 
juoda balta reprodukcijomis. 
Dail. K. Žoromskio įdėta viena 
spalvota ir viena nespalvota 
reprodukcija. Spalvota repro
dukcija yra iš jo dabartinio pe
riodo, kur dominuoja linijos,
nespalvota — iš jo plakatinio 
periodo, kai tapė nuplėštų pla
katų lentas. Knygoje yra sutelk
ta gana daug amerikiečių daili
ninkų, kurie atstovauja įvairiau
siom technikom ir meno srovėm, 
nuo realizmo iki abstrakto.

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį 
pasaulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Visos au
kos Tautos Fondui nurašomos 
nuo federalinių mokesčių. Au
kas siųsti adresu: Tautos Fon
das, Lithuanian National Foun
dation, Ine.. PO. Box 21073, 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

Margaspalvių lietuviškais 
raštais juostų arba lietuviškų 
rankšluosčių galima įsigyti Dar
bininko spaudos kioske. Kaina 
su persiuntimu 20 dol. Kreiptis; 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Parduodami tautiniai drabu
žiai, gauti iš Lietuvos, maždaug 
12 dydžio. Kaina prieinama. 
Skambinti 516 486 - 6663.

Išnuomojami trys kambariai 
Brooklyne dviem dirbantiem as
menim. Skambinti 827-0645.

Vyskupas Paulius Baltakiu OFM, spalio 27 lankėsi Viešpaties Atsimainymo parapijos bažny
čioje Maspethe. Čia jį matome po pamaldų prie lietuviško kryžiaus. Iš k. Helen Ze- 
dar, Helen Jambor, Lottie Ulrich, prel. Pranas Bulovas, Jonas Adomėnas, vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, Stella Stripeikis, Helen Matulionis ir Stasė Kraujelis. Nuotr. A. 
Kraujai io

Vyskupo Informacija — tuo 
vardu leidžiamas vysk. P. Balta
kio, OFM, informacinis biule
tenis. Praeitą savaitę pasirodė 
to biuletenio 3 numeris. Jis pa
skirtas krikščionybės jubiliejui. 
Pradžioje rašo pats vysk. P. Bal
takis apie šį jubiliejų, toliau — 
Jubiliejinė malda, jubiliejaus va
dovybės spausdinamas sutrum
pintas J. Kavaliūno straipsnis — 
Lietuvos krikštas ir krikštytojai, 
skelbiami su jubiliejumi suriš
ti konkursai ir taip pat skelbia
mas vyskupo kelionių kalendo
rius.

Bridges biuletenio spalio mė
nesio numeris jau išsiuntinė
tas skaitytojams. Šiam biulete
nio numeriui panaudota daug 
nuotraukų iš naujos Tėv. Algi
manto Keži o, SJ, knygos apie 
dabarties Lietuvą. Numeryje ra
šoma apie pabaltiečių laisvės 
žygį į Baltijos kraštus, plauki
mą laivu. Toliau — slapta jau
nimo organizacija ir naujas po
grindžio leidinys, Lietuvos vyčių 
veikla, jaunimas ir Lietuvos vy
čiai, jaunimas okupuotoje Lietu
voje, Šiluvos Dievo Motinos ste
buklas, Albertas Čižauskas rašo 
apie senąją bažnyčią, vėl grįž
tama prie Algimanto Keži o kny
gos ir aprašo jo pasitraukimą iš 
Lietuvos, jo kelionę. Toliau rašo
ma apie OSI, spausdinamas ra
šytojo Mariaus Katiliškio vaiz
delis apie nacių laikus Lietuvo
je, Aleksandro Štromo apie žy
dus Lietuvoje, apie lietuviškų 
vardų reikšmę, Aušros stovykla, 
valgių gaminimo skyrius, skel
biami skaitytojų laiškai ir aukos. 
Biuletenį leidžia Lietuvių Bend
ruomenė, administruoja Tėv. 
Petras Baniūnas. OFM, redaguo
ja Dėmi Jonaitienė, jai talkina
Dalia Bulvičiūtė ir Edmundas 
Vaičiulis.

NAUJA PLOKŠTELĖ

Los Angeles vyru kvartetas 
įdainavo 12 lietuviškų dainų: 
Suskyniau skynimą, Gaudžia 
trimitai, Jau žirgelis pabalno
tas, Balnok, tėveli, Jūreivių mar
šas, Tėvynei, Valsas As-Dur,* 
Polka, Aguona, Mano mažytė, 
Krantų gėlė, “Čičinsko valsas. 
Kaina 10 dol.

Taip pat gaunamos plokštelės 
šių solistų: A. Grigo, R. Dau
noro, V. Noreikos, K. Petrausko. 
Visos po K) dol. Kad liktum tu 
gyva — operų chorai su Lietu
vos himnu— 15 dol. Persiunti
mui pridedami 2 dol. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

Graži kalėdinė dovana, kuri 
jus primins per ištisus 1986 
metus, tai Bridges, Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas ang
lų kalba ir skiriamas lie
tuviškos spaudos nebe- 
skaitantiem. Metinė prenu
merata 7 dol. Užsakant dabar, 
bus pasiųsti ir š.m. lapkri
čio-gruodžio numeriai. Adresas: 
Bridges, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn. N.Y. 11207.

PATERSON, N.J.
Lietuvos vyčiai dar vis gyvi
Kad padidintų savo iždą ir 

kartu padėtų savo parapijai, ka
talikiškos organizacijos surengia 
įvairias pramogas, kartais vien 
tik paprastus pietus su pasižmo- 
nėjimu, pabendravimu. Paterso- 
no Lietuvos vyčiai savo pasku
tiniuose dvięjuose susirinkimuo
se svarstė, ką jie galėtų sureng
ti. Vien tik surengti kokius pie-

Ekskursiją į Šv. Žemę orga
nizuoja Darbininko savaitraštis. 
Išvykstama 1986 kovo 6. Kelio
nė truks 9 dienas ir kainuoja 
tik $1,199. Kainon įskaitoma 
kelionė lėktuvu, nakvynės vieš
bučiuose, kasdien pusryčiai ir 
vakarienė, vietovių apžiūrėji
mai. Lankoma Šv. Žemės tradi
cinės šventovės Jeruzalėje, Na
zarete, Betliejuje, Jeriche. Lie
tuvių ekskursiją • globoja kun. 
dr. Kornelijus Bučmys, OFM. In
formacijų ir registracijos reika
lais kreiptis į kelionių agentū- 
rė Vytis International Travel 
Service, 2129 Knapp St., Brook
lyn, N.Y. 11229. Tel. 718 769- 
3300.

Pianisto Vyto Jono Bakšio 
doktorato laipsniui įsigyti fina
linis koncertas įvyks lapkričio 
14, ketvirtadienį, 4 vai. popiet 
rečitalių salėje. Fine Arts Cen- 
ter, SUNY at Stony Brook, N.Y. 
Įėjimas nemokamas. Dėl plates
nių informacijų skambinti 516 
242 - 5678. Koncerto programo
je bus atliekami kompozitorių 
George Crumb (g. 1929) ir 
Paul Dūkas (1865 - 1935) kūri
niai. 

1985 M. LAPKRIČIO 16 D., ŠEŠTADIENI, 
KULTŪROS ŽIDINYJE

341 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y.
APREIŠKIMO PARAPIJOS

METINIS KONCERTAS
Programoje dalyvauja: 
sol. MARYTĖ BIZINKAUSKAITĖ

Koncerto pelnas skiriamas pradžiai darbų - projektų 
parapijos bažnyčiai atnaujinti, besiruošiant paminėti 
Apreiškimo parapijos ateinant) deimantinį jubiliejų.

Po koncerto bus puiki proga pasišokti ir abiejose 
salėse pasivaišinti.

Gros populiarus JOE THOMAS orkestras, linksminda
mas Jaunuosius ir vyresniuosius jiems pritaikyta šokių 
muzika.

Bilietus iš anksto galite įsigyt1: parapijos raštinėje, 
pas vargonininką Viktorą Ralį, Pr. Ąž u oi leną, M. šalinskie- 
nę, Eug. Kezieną ir kitus parapijos komiteto narius.

Auka — 10 dol.
Studentams — 5 dol.
Pradžia 7 vai. vak.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti šioje iškilioje pra

mogoje ir paremti Apreiškimo parapijos planus ateičiai.

PARAPIJOS KUPONAS IR TARYBA

tus ir pasitenkinti vien tik na
mie gaminto maisto ar pyragų 
išpardavimu jie nenorėjo. Tai 
būtų jau perdaug materialis
tiška. Jie norėjo duoti savo pa
rengimo lankytojams ką nors 
daugiau.

Čia atėjo į pagalbą su savo 
pasiūly mais energinga valdybos 
narė Jane Mcižienė. Praėjusia
me susirinkime ji jau pranešė, 
ką ji yra sukombinavusi. Ji 
susisiekė su Pennsylvanijos vy
čiais ir užsiprašė Nellie Ba
joras, kuri yra taip pat veikli 
vytė, kad ši atvyktų į Paterso- 
ną su savo įvairių tautinių dir
binių, lėlių ir gintaro rinki
niais ir surengtų Patersone pa
rodą. Patersono vyčiai taip pat 
prisidės prie tos parodos pratur
tinimo. Parodoje bus išstatyta 
net ir lietuviška sodyba su gyve
namuoju namu, kitais ūkio tro
besiais ir net su šuliniu su 
senoviška svirtimi. Bus taip pat 
rodomos lietuviškos skaidrės, ir 
N.J. tautinių šokių grupė pašoks 
kelis tautinius šokius.

Žinoma, ta proga nebus apsi
eita ir be pasivaišinimo. Po mi
šių bus duodami pietūs — na
mie gamintos dešros su kugeliu 
ir kopūstais, namie kepti pyra
gai ir kava. Maisto dalykų bus 
galima nusipirkti ir išsinešti na
mo. Bus galima nusipirkti taip 
pat ir gintaro ir kitų dirbinių.

Visa tai vyks lapkričio 17, 
sekmadienį, Šv. Kazimiero para
pijos salėje po 9 vai. ir 10:30 vai. 
mišių. Pagrindinė programa bus 
po antrųjų mišių. Įėjimas į pa
rodą ir programą — nemoka
mas.

A. Ms.




